
PARLAMENTUL ROMANIEI

SEN AT

LEGE

privind dizolvarea funda^iilor pentru tineret §i abrogarea Decretului-Lege 

nr.150/1990, Legii nr.146/2002 §i art.l3 §i 14 din Legea nr.350/2006

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.l.- (1) Funda^iile jude^ene pentru tineret §i Funda^ia pentru Tineret a 

Municipiului Bucure§ti se dizolva. Bunurile acestora tree in domeniul public al 
jude^ului in care se afla, respectiv in domeniul public al municipiului Bucure§ti. 
Bunurile aflate in municipiile re§edinla de jude^ tree in domeniul public al acestora.

(2) Funda^ia Na^ionala pentru Tineret se dizolva. Bunurile acesteia 

tree in domeniul public al statului §i in administrarea Ministerului Tineretului §i 
Sportului.

(3) La solicitarea consiliilor locale sau jude^ene, bunurile prevazute 

la alin. (2) pot fi trecute in domeniul public local sau judelean.
(4) Bunurile prevazute la alin.(l) §1 (2) nu pot fi trecute in domeniul 

privat al statului sau al unita^ilor administrativ-teritoriale.
(5) Toate contracted de locatiune sau comodat cu privire la bunurile 

prev^te la alin.(l) §i (2) inceteaza de drept.

Art.2.- (1) In subordinea consiliilor locale §i jude^ene se infiinteaza institutii 
publice de interes local sau judelean, cu personalitate juridica avand ca scop 

prestarea de servicii publice de tineret, denumite in continuare institu^iile publice.
(2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, 

consiliile locale, respectiv consiliile judelene aproba regulamentul de organizare §i 
func^ionare, statul de funclii §i organigrama institu^iilor publice.
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(3) Institu^iile publice vor avea cel pulin urmatoarele atribulii:
a) elaborarea de baze de date cu privire la informaliile de interes

pentru tineri;
b) elaborarea de analize cu privire la problemele cu caracter

general cu care se confrunta tinerii;
c) elaborarea unei strategii locale §i judetene privind politicile

pentru tineri;
d) realizarea de activita^i de tineret, precum servicii de informare, 

consiliere §i orientare pentru tineri, inclusiv consiliere in domeniul carierei §i 
antreprenoriatului, asisten^a pentru prevenire §i reducerea efectelor 

comportamentelor cu rise; promovarea activita^ilor de voluntariat §i participare 

activa a tinerilor la via^a comunita^ii; facilita^i pentru petrecerea timpului liber §i 
activitafi sportive §i culturale, servicii de consultan^a pentru structurile 

neguvemamentale pentru tineret;
e) administrarea patrimoniul propriu §i resursele de care dispun, 

in conditiile legii, exclusiv in folosul tinerilor §i al structurilor de tineret interesate.
(4) Institu^iile publice primesc in administrare bunurile prevazute la

art.l alin.(l).
(5) Instituliile publice vor avea un consiliu de administra^ie format 

din cel pu^in trei reprezentan^i ai organizaliilor neguvemamentale de tineret, numi^i 
de primar, respectiv de pre§edintele consiliului jude^ean.

Art.3.- (1) La nivelul fiecarui jude^ in care exista o funda^ie jude^eana de 

tineret se va desemna un lichidator de catre pre§edintele consiliului judelean.
(2) In toate cazurile, mandatul Consiliului de Conducere inceteaza 

odata cu numirea lichidatorilor.
(3) Lichidatoml Funda^iei Na^ionale pentm Tineret este desemnat de 

Ministerul Tineretului §i Sportului. Dispozi^iile alin.(2) se aplica in mod 

corespunzator.

Art.4.- (1) Imediat dupa intrarea lor in funclie, lichidatorii vor face 

inventaml §i vor incheia un bilan^ care sa constate situa^ia exacta a activului §i 
pasivului fundaliilor jude^ene pentm tineret sau al fundaliei pentm tineret a 

municipiului Bucure§ti.
(2) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca §i sa pastreze registrele §i 

orice alte acte ale fundaliilor jude^ene pentm tineret sau fundaliei pentm tineret a 

municipiului Bucure§ti. De asemenea, ei vor tine un registm cu toate opera^iunile 

lichidarii in ordinea datei acestora.
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(3) Lichidatorii i§i mdeplinesc mandatul sub controlul pre§edintelui 
consiliului judetean de care sunt numi^i.

(4) Dupa terminarea lichid^ii, lichidatorii sunt obligati ca in termen 

de doua luni sa depuna bilan^ul, registrul jumal §i un memorandum, declarand 

opera^iunile de lichidare pre§edintelui consiliului jude^ean de care sunt numi^i, care 

il va transmite de mai departe autorita^ilor competente.
(5) Dispozi^iile alin.(l)-(4) se aplica in mod corespunzator §i 

Funda^iei Na^ionale pentru Tineret.

Art.5.- Dispozi^iile cu privire la lichidarea funda^iilor jude^ene pentru 

tineret, Funda^iei pentru Tineret a Municipiului Bucure§ti §i Funda^iei Na^ionale 

pentru Tineret se completeaza cu normele privind lichidarea cuprinse in O.G. 
nr.26/2000.

Art.6.- La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga:
a) Decretul-Lege nr. 150/1990, publicat in Monitorul Oficial al 

Romaniei, Partea I, nr.75 din 21 mai 1990;
b) Legea nr. 146/2002, cu modificarile §i completarile ulterioare, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr, 250 din 15 aprilie 2002;
c) Articolele 13 §i 14 din Legea nr.350/2006, cu modificarile §i 

completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.648 

din 27 iulie 2006.
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Acest proiect de lege se considera adoptat de Senat in forma inifiala, in 

cond^iile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitu^ia Romaniei, 
republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc
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