CONFORM CU ORIGINALUL

3242 a

Întrebare

C"tre: Ministerul Tineretului !i Sportului,
Domnului Ministru Ionu# STROE
De la: Senatorul Vlad Alexandrescu
Obiectul întreb"rii: Situa#ia patrimoniului UTC

Stimate Domnule Ministru,

Funda#iile pentru tineret sunt succesoarele patrimoniului Uniunii Tineretului Comunist,
care a fost însu!it de stat, prin efectul legii, în urma Revolu#iei din 1989 !i desfiin#"rii UTC.
Aceste funda#ii au fost înfiin#ate pentru a folosi patrimoniul impresionant al UTC - hoteluri,
palate ale pionierilor, centre de agrement - în beneficiul tinerilor din România. Între timp îns"
aceste funda#ii au fost acaparate de tot felul de indivizi care în loc s" le administreze în beneficiul
tinerilor, au ajuns s" le devalizeze prin concesiuni !i rente oneroase, vânz"ri dubioase !i folosirea
acestora contrar destina#iei pentru care ar trebui s" existe. DIICOT !i DNA deja au început s"
investigheze cum au fost devalizate aceste funda#ii.
Solu#ia pentru rezolvarea acestor probleme este la dumneavoastr".
La audierea din noiembrie 2019, ce a avut loc la comisia reunit" (Senat !i Camera
Deputa#ilor) pentru educa#ie, tineret !i sport a#i sus#inut urm"toarea afirma#ie: V !r spund!de!la!
bun! început! c ! sunt! în! asentiment! cu! dumneavoastr .! Trebuie! s ! pornim! de! la! mentalitatea! c !
aceste! funda"ii! pentru! tineret! sunt! autonome! #i! neguvernamentale.! Patrimoniul! pe! care! îl! de"in!
este! unul! extrem! de! important.! Evident! c ! trebuie! s ! rezolv m! aceast ! situa"ie! în! virtutea!
constitu"ionalit "ii.!Îmi!pot!asuma, în!#ase!luni!de!zile!pot!face!un!raport!cu!situa"ia!actualizat !
acestor!funda"ii!#i!s-o!prezint!în!comisia!de!tineret,!educa"ie!#i!sport…”
Având în vedere cele afirmate în comisia de educa#ie, tineret !i sport v" rog s"-mi
r"spunde#i la urm"toarele întreb"ri, dup" cum urmeaz":

Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucure!ti, cod po!tal: 050711
Telefon: 021 414 11 11; 021 316 03 00; E-mail: vlad.alexandrescu@senat.ro

1. Când ve#i prezenta Parlamentului României raportul cu privire la situa#ia
patrimoniului Uniunii Tineretului Comunist ce a ajuns în administrarea funda#iilor de
tineret, conform Decretului-Lege nr. 150/1990 privind înfiin#area funda#iilor pentru
tineret?
2. Când ve#i aproba normele !i regulamentul de aplicare a Legii nr. 146/2002 privind
regimul juridic al funda#iilor jude#ene pentru tineret !i a municipiului Bucure!ti?

V" rog s"-mi r"spunde#i în scris, pe adresa de email: vlad.alexandrescu@senat.ro

Cu considera#ie,

Senator Vlad Alexandrescu

21.04.2020
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