
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  

nr. 166/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/2002 

privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a 

municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 166 din 20 noiembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret 

şi a municipiului Bucureşti şi al Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din  

3 decembrie 2002, cu următoarele modificări şi completări: 

 

1. La articolul I, punctele 16 şi 17 se abrogă. 
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2. La articolul I punctul 26, articolul 59 va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 59. – (1) Bunurile care au aparţinut la data de  

22 decembrie 1989 fostei Uniuni a Tineretului Comunist vor fi 

inventariate, stabilite şi predate Fundaţiei Naţionale pentru Tineret, 

fundaţiilor judeţene pentru tineret sau a municipiului Bucureşti, de către 

comisia prevăzută la art. 29 alin. (1) şi se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului, până la data de 1 martie 2003. Inventarul va cuprinde atât 

informaţii cu privire la situaţia juridică actuală a bunurilor prevăzute în 

prezentul alineat, cât şi cu privire la circuitul juridic al acestora de la 

data de 22 decembrie 1989 până în prezent. 

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) imobilele care au 

dobândit o utilitate publică după data de 22 decembrie 1989 şi care vor 

fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. 

(3) Bazele pentru activitatea sportivă şi de agrement care au 

aparţinut la data de 22 decembrie 1989 fostei Uniuni a Tineretului 

Comunist şi care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu sunt în 

posesia fundaţiilor de tineret se reintegrează în proprietatea publică a 

statului, urmând să fie administrate de către Autoritatea Naţională pentru 

Tineret. 

(4) Reintegrarea se face pe bază de protocol încheiat de către 

Autoritatea Naţională pentru Tineret şi actualii deţinători, în termen de  

60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.” 

 

 



 3

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 

şedinţa din 22 noiembrie 2004, cu respectarea prevederilor articolului 76 

alineatul (1) din Constituţia României, republicată. 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

Valer  Dorneanu 


