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Parlamentul României 

 Camera Deputaţilor 
 

GRUPUL PARLAMENTAR U.D.M.R. 

 

Palatul Parlamentului, Str. Izvor 2-4, Sector V, Of. poştal 5 RO-70550 Bucureşti 

Tel/fax: 004021-3142049; Tel: 004021-4141066, 4141067 ; e-mail: udmr@cdep.ro 

 

 

Nr. ____________________ 

 

INTERPELARE 

 

 

Către: MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI 

 MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE 

În atenția: doamnei ministru, Ioana BRAN 

        domnului ministru, Eugen Orlando TEODOROVICI 

 

De la: István-János ANTAL, deputat ales în circumscripția electorală nr. 14 CONSTANȚA 

 

Obiectul interpelării: Situația Fundațiilor Județene pentru Tineret. 

 Stimați domnilor miniștri, 

  

În urma primirii răspunsului la interpelarea nr 1695A, din data de 4.10.2017, având 

numărul 72212 din 26.10.2017, apreciez că este foarte important faptul că în ceea ce privește 

acordarea codurilor de identificare fiscală Fundațiilor Județene pentru Tineret, această procedură 

se îndeplinește în urma completării pe propria răspundere a declarației 010 însoțită de 

următoarele documente: 

-hotărârea definitivă a tribunalului în a cărui rază teritorială se află fundația respectivă 

privind soluționarea cererii de constituire a fundației, conform prevederilor art. 32, alin. (1) din 

legea nr. 146/2002, cu modificările ulterioare; 

-dovada deținerii sediului 

-orice alte documente doveditoare ale informațiilor înscrise în declarația fiscală; 

 

 În urma analizei datelor existente pe site-ul Ministerului Finanțelor, am constatat faptul 

că există Fundații Județene pentru Tineret care au fost înființate după intrarea în vigoare a legii 

nr. 146/2002, cu modificările ulterioare, care au ca act de înființare un alt document decât o 

hotărâre a tribunalului în a cărui rază teritorială se află aceasta și de asemenea, fundații județene 

întemeiate în baza decretului lege nr. 150/1990. 

 

 O primă situație identificată este reprezentată de Fundația pentru Tineret Suceava, având 

ca act de autorizare un document cu numărul 1002/30.09.1991, fiind înregistrată un an mai 

târziu, în data de 30.11.1992, ultima declarație a acestora fiind înregistrată la finalul anului 2010.  
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 În plus, a fost înființată în anul 2017 Fundația Județeană pentru Tineret Suceava, având 

ca act de autorizare un document emis de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 

Suceava cu numărul 1398/24.08.2017, nefiind menționată o hotărâre a unui tribunal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Pentru releva faptul că în constituirea fundațiilor județene pentru tineret nu a fost 

respectată legea în vigoare în toată țara, am căutat situații similare cu cea expusă anterior, și 

astfel, au fost identificate cazuri asemănătoare în județele Giurgiu, Argeș și Covasna, în sensul în 

care în aceste județe a existat sau există o Fundație Județeană pentru Tineret înființată dupa 

emiterea decretului Lege nr. 150/1990, dar și Fundații Județene înființate mai recent, după 

intrarea în vigoarea a Legii nr. 146/2002, cu modificările ulterioare, al căror act de autorizare 

este altul decât o hotărâre a tribunalului.  
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Fundațiile din județul Covasna: 

 

 

 
 

 După cum se poate observa în cele două imagini, în dreptul rubricii „Act autorizare”  sunt 

menționate acte normative, cu toate că aceasta  ar trebui să conțină în mod specific actul de 

autorizare, respectiv o hotărâre de înființare a tribunalului din județul din care fac parte. 
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Fundațiile din Județul Giurgiu: 

 

 

 
  

În ambele cazuri, se poate observa că actul de autorizare este reprezentat de un anumit 

documente a căror autoritate emitentă nu este menționată, în cazul fundației înregistrate în 1993 

fiind vorba de un document cu numărul 3045/30.08.1990, iar în cazul fundației înregistrate cu 

numărul 187/07.09.2017 fiind vorba de o adeverință. 
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Fundațiile din Argeș: 

 

 

 
 

În județul Argeș, datele identificate sunt diferite, în sensul în care, Fundația pentru 

Tineret înființată în baza decretului lege nr. 150/1990 cu codul de identificare fiscală 147312 

probabil că a fost asimilată cu o societate, întrucât aceasta a avut și un număr de înregistrare în 

Registrul Comerțului, aceasta fiind radiată în anul 2006.  

 

În plus în județul Ilfov, există o acțiune1 cu nr 2593/93/2017 înregistrată de Fundația 

Județeană pentru Tineret Ilfov la Tribunalul Ilfov împotriva Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Ilfov- Serviciul Orășenesc Buftea, prin care se cere obligarea acesteia la emiterea 

codului de identificare fiscală, fapt ce confirmă încă o dată că metodele prin care acest cod de 

identificare fiscală este dobândit de către fundațiile județene pentru tineret nu sunt cele prevăzute 

de lege. 

 

                                                
1 http://portal.just.ro/93/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9300000000028327&id_inst=93 
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Întrucât legea nr. 146/2002 a produs efecte pentru viitor, a existat cu siguranță o 

procedură ce privea acordarea codului de identificare fiscală în intervalul cuprins între data 

adoptării decretului-lege nr 150/1990, și adoptarea legii nr. 146/2002. 

Având în vedere cele menționate anterior, vă rog să îmi răspundeți la următoarele 

întrebări: 

1. Ce măsuri veți lua pentru a verifica legalitatea emiterii certificatelor de identificare 

fiscală de către serviciile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală? 

2. Dacă se vor constata nerespectări ale procedurii de emitere a certificatelor de identificare 

fiscală, care sunt măsurile pe care le veți lua? 

3. În baza căror atribuții Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret emit documente ce stau 

la baza înființării acestor fundații? Ce măsuri veți lua în raport cu DJST Suceava ? 

4. Având în vedere că o parte din fundațiile înființate în baza Decretului-Lege nr. 150/1990, 

figurează drept radiate, patrimoniul acestora a revenit statului? Care este situația actuală a 

acestora, au fost incluse în inventarul centralizat al domeniului public? 

5. Având în vedere statutul fundațiilor stabilit prin lege, de utilitate publică, ați verificat 

îndeplinirea obligațiilor ce le revin odată cu această calitate?  

6. Având în vedere că Legea nr. 146/2002 modificată  prin OUG 166/2002 prevede că 

procedura de numire şi alegere a membrilor consiliului de conducere, cazurile de încetare 

a mandatului acestora, precum şi organizarea şi funcţionarea consiliului de conducere, ale 

comisiei de cenzori și ale comisiei de evaluare monitorizare și control se stabilesc prin 

regulamentul de aplicare, când veți adopta acest regulament?  

 

Solicit răspuns în scris! 

 

București,  

Cu deosebită considerație,  

István-János ANTAL 

DEPUTAT UDMR 
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