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RAPORT
asupra propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Tineretului din România - CTR
(Pl-x 175/2006)
1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PL-x
175/15 martie 2006, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor a fost sesizată, în fond,
spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Tineretului din
România - CTR (Pl-x 175/2006).
La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul
Consiliului Legislativ, precum şi Punctul de vedere al Guvernului.
Prin intermediul acestei propuneri legislative, iniţiatorii doresc să asigure cadrul juridic necesar acordării
personalităţii juridice Consiliului Tineretului din România şi definirea acestuia ca persoană juridică de drept privat, de
utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, fără scop patrimonial, precum şi stabilirea normelor de organizare şi
funcţionare ale acestuia.
2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată.
3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 24 de deputaţi, din totalul de 27 de membri ai Comisiei.

La dezbaterea propunerii legislative au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: domnul Borbely Karoly, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru
Tineret; domnul Iulian Dascălu, secretar general al Consiliului Tineretului din România; domnul Mihai Serghei Todor,
preşedintele Societăţii Cultural-Artistice CONCRET.
4. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 9 martie 2006.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
În urma dezbaterii, în şedinţa din 16 mai 2006, Comisia, cu unanimitate de voturi, propune Plenului adoptarea
propunerii legislative, cu următoarele modificări:
I. AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
Text iniţial
Text propus de comisie
crt.
(autorul amendamentului)
1
Titlul Legii: Lege privind organizarea şi Titlul Legii: Lege privind înfiinţarea,
funcţionarea Consiliului Tineretului din organizarea
şi
funcţionarea
România – CTR.
Consiliului Naţional al Tineretului
din România
Autor: Comisia
2

Art. 1. - (1) Consiliul Tineretului din România
– CTR este persoană juridică de drept privat,
de utilitate publică, neguvernamentală,
autonomă şi fără scop patrimonial.

Art. 1. - (1) Se înfiinţează Consiliul
Naţional al Tineretului din România,
denumit în continuare CNTR,
persoană juridică de drept privat, de
utilitate publică, neguvernamentală şi
fără scop patrimonial.
Autor: Comisia

Motivarea
amendamentelor propuse
Pentru a se sublinia
importanţa
structurii
asociative şi a se respecta
terminologia uzitată în alte
state europene.

(2) CTR îşi desfăşoară activitatea pe baza (2) CNTR îşi desfăşoară activitatea în Pentru respectarea
prevederilor prezentei legi, a Statutului propriu baza prevederilor prezentei legi, a abrevieri.
statutului propriu şi a legislaţiei în
şi a legislaţiei în vigoare.
vigoare.

noii

(3) CNTR este forul naţional care Pentru o evidenţiere mai
reprezintă principalul partener de tineret clară a nivelului de
neguvernamental
în
raport
cu organizare.
autorităţile şi instituţiile administraţiei
publice cu atribuţii în domeniul politicii
de tineret.
Autor : Comisia
Art.2. – (1) Consiliul Tineretului din România
Este subînţeles modul de
se înfiinţează prin actul de voinţă al membrilor
constituire, prin trimiterea
Se elimină.
săi fondatori.
la dreptul constituţional
Autor: Comisia
privind libera asociere.
(3) CTR este forul de interes naţional care
reprezintă principalul partener de tineret
neguvernamental în raport cu autorităţile şi
instituţiile administraţiei publice centrale cu
atribuţii în domeniul politicii de tineret.

3.

(2)
CTR
reuneşte
structurile
neguvernamentale
de
tineret
cu
reprezentare naţională, cu personalitate
juridică, precum şi structurile de tineret, cu
autonomie funcţională şi organizatorică din
cadrul partidelor politice afiliate la o
structură politică internaţională.

Alin. (2) devine alin. (1), cu
următorul cuprins:
Art. 2 - (1). Membru al CNTR poate
fi orice federaţie de tineret de nivel
naţional sau judeţean, orice structură
asociativă
neguvernamentală
de
tineret de nivel judeţean, precum şi
câte o organizaţie de tineret din
cadrul
fiecărui
partid
politic
parlamentar
sau
care
este
recunoscută ca reprezentantă a
acestuia în domeniul tineretului.
Autor: Comisia

Pentru stabilirea exactă a
condiţiilor
necesare
acordării
calităţii
de
membru.

Alin. (3) devine
următorul cuprins:
(3)
Condiţiile necesare pentru ca o
structură neguvernamentală de tineret să
aibă o reprezentare naţională sunt
prevăzute în statutul Consiliului Tineretului
din România.

alin.

(2),

cu

(2) Sunt considerate ca fiind de nivel
naţional:
a) structurile neguvernamentale de
tineret care au filiale în cel puţin 9
judeţe;
b) organizaţiile de tineret ale
partidelor politice care au filiale în cel
puţin 21 de judeţe;
c) federaţiile studenţeşti care au
filiale în cel puţin 5 centre
universitare;
d) organizaţiile de tineret ale
minorităţilor naţionale care au filiale
în cel puţin 5 judeţe.

Pentru stabilirea condiţiilor
care trebuie îndeplinite de
o
structură
asociativă
pentru ca aceasta să poată
fi considerată ca având un
anumit nivel de organizare.

(3) Sunt considerate ca fiind de nivel
judeţean structurile asociative de
tineret înfiinţate prin hotărâre
judecătorească în judeţul respectiv si
ai căror membri provin din
municipiul reşedinţă de judeţ şi din
cel puţin alte două localităţi ale
judeţului .
4.

Autor: Comisia
Art.3. - (1) Sediul Consiliului Tineretului din Art.3. - (1) Sediul CNTR se află în Pentru
România este în municipiul Bucureşti.
municipiul Bucureşti.
exprimării.

acurateţea

5.

(2) Autoritatea Naţională pentru Tineret va
(2)
Regia
Autonomăasigura un spaţiu corespunzător pentru Administraţia
Patrimoniului
desfăşurarea activităţilor CTR, în termen de 60 Protocolului de Stat va asigura un
corespunzător
pentru
de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. spaţiu
desfăşurarea activităţilor CNTR, în
termen de 60 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi.
Autor: Comisia
Art.4. - (1) Scopul principal al CTR este de a Art.4. - (1) Scopul principal al CNTR
stimula participarea tineretului la viaţa socială, este acela de a stimula participarea
economică, politică, culturală şi sportivă a ţării, tineretului la viaţa socială, economică,
precum şi de a susţine şi promova interesele politică, culturală şi sportivă a ţării,
comune ale membrilor săi la nivel naţional şi precum şi de a susţine şi promova
internaţional.
interesele comune ale membrilor săi la
nivel naţional şi internaţional.

Pentru a se degreva
Autoritatea
Naţională
pentru Tineret de o
obligaţie
greu
sau
imposibil de îndeplinit.

Pentru
exprimării.

acurateţea

(2) În realizarea scopului său, CTR
(2) CNTR are următoarele Pentru stabilirea, prin lege,
a principalelor îndatoriri
colaborează cu Autoritatea Naţională obiective principale:
pentru Tineret, cu alte autorităţi şi instituţii
a)
să
reprezinte
interesele ale structurii.
guvernamentale şi neguvernamentale cu membrilor săi în relaţiile cu
atribuţii în domeniul tineretului, precum şi instituţiile publice cu responsabilităţi
cu alte persoane juridice de drept public sau în problematica tineretului, precum
privat locale, naţionale sau internaţionale.
şi în cele cu alte structuri naţionale
sau internaţionale;
b) să colaboreze cu autoritatea
guvernamentală în domeniu pentru
realizarea obiectivelor de interes
naţional;
c) să sprijine programele şi
proiectele structurilor asociative

6.

neguvernamentale de tineret sau
pentru tineret şi să deruleze
programe şi proiecte proprii în
folosul tineretului;
d) să sprijine dezvoltarea şi
consolidarea fenomenului asociativ
din România;
e) să contribuie la elaborarea şi
implementarea politicii naţionale în
domeniul tineretului;
f) să contribuie la identificarea şi
soluţionarea problemelor specifice de
interes naţional pentru generaţia
tânără;
g) să promoveze politici de
recunoaştere a importanţei rolului şi
locului tinerei generaţii în cadrul
societăţii.
Autor: Comisia
Art.5. – (1) CTR are organe de conducere şi Art.5. - (1) CNTR are următoarea Pentru definirea exactă a
structurii organizatorice.
structură organizatorică :
administrare proprii, conform statutului.
a) Camera Naţională, formată din:
1.
structuri
asociative
neguvernamentale de tineret care
îndeplinesc
condiţiile
minimale
pentru a fi considerate de nivel
naţional;
2. organizaţii de tineret din
cadrul
fiecărui
partid
politic
parlamentar
sau
care
sunt

recunoscute ca reprezentante ale
acestuia în domeniul tineretului.
b) Camera Judeţeană, formată din
consiliile judeţene ale structurilor
asociative neguvernamentale de
tineret;
(2) În cadrul CTR accesul la conducere se
asigură pe baze democratice, conform
statutului.

nu
este
(2) Consiliile judeţene ale Prevederea
datorită
structurilor
asociative necesară,
neguvernamentale de tineret sunt introducerii noului art.6.
constituite din organizaţiile de
tineret prevăzute la art. 2 alin (3).

(3) Preşedintele şi Secretarul General al CTR
este ales de către Adunarea Generală din cadrul
reprezentanţilor structurilor de tineret apolitice.

Prevederea
nu
este
necesară,
datorită
introducerii noului art.6.

(4) Secretarul General al CTR îşi desfăşoară
activitatea pe bază de voluntariat.

(5) În cadrul Biroului Permanent jumătate din
membri sunt reprezentanţi ai structurilor de
tineret apolitice, membre CTR, iar jumătate
reprezentanţi ai structurilor de tineret politice,
membre CTR.

Se elimină.
Se elimină.

Pentru a se lăsa libertatea
structurii asociative de a
stabili forma în care
membrii aleşi ai structurii
de conducere îşi desfăşoară
activitatea.

Se elimină.

Prevederea
nu
este
necesară,
datorită
introducerii noului art. 6.

(6) Vârsta maximă până la care o persoană
poate ocupa o funcţie de conducere în cadrul
CTR, respectiv preşedinte, secretar general,
membru în Biroul Permanent sau în
Adunarea Generală, este de 29 ani.
7.

----

Alin. (6) devine alin. (3), cu
următorul cuprins:
(3) Vârsta maximă până la care o
persoană poate ocupa o funcţie de
conducere în cadrul structurilor alese
este de 35 ani.
Autor: Comisia.
După art. 5 se introduce un articol
nou, art. 6, cu următorul cuprins:

Pentru corelarea cu alte
documente
şi
acte
normative
din
acelaşi
domeniu.

stabilirea
cu
Art.6. - (1) CNTR are următoarele Pentru
exactitate a structurii de
organe de conducere:
a) Forumul Naţional, format din conducere.
câte un reprezentant al fiecărei
structuri membre a CNTR;
b) Consiliul director, ales de
Forumul Naţional, format din:
1. preşedinte, ales din rândul
reprezentanţilor
structurilor
asociative neguvernamentale de nivel
naţional;
2. secretar general, ales din rândul
reprezentanţilor
structurilor
asociative neguvernamentale de nivel
naţional;
3. şase vicepreşedinţi, aleşi după
cum urmează:
- patru reprezentanţi din partea
organizaţiilor de tineret ale partidelor
politice parlamentare;

---

- un reprezentant din partea
organizaţilor
de
tineret
ale
minorităţilor naţionale;
- un reprezentant al Camerei
Judeţene.
4. nouă membri aleşi după cum
urmează:
- doi reprezentanţi ai Camerei
Judeţene;
- un reprezentant din partea
organizaţiilor de tineret aparţinând
sau agreate de partidele politice
parlamentare;
- doi reprezentanţi din partea
minorităţilor naţionale;
- patru reprezentanţi din partea
structurilor
asociative
neguvernamentale de tineret
de
nivel naţional.
(2) Statutul CNTR este elaborat de
Consiliul Director şi aprobat de
Forumul Naţional.

7.

Autor: Comisia
Art.6 devine art. 7, cu următorul
cuprins:
Art.6. – (1) Fondurile necesare funcţionării Art.7. – (1) Fondurile necesare Pentru a se respecta şi a se
calitatea
de
Secretariatului General al Consiliului funcţionării CNTR se prevăd anual, sublinia
juridică
de
Tineretului din România se prevăd anual, distinct, prin Legea bugetului de stat, la persoană

distinct, prin Legea bugetului de stat, în titlul Transferuri, pe baza proiectului de utilitate publică a structurii
asociative.
bugetul Autorităţii Naţionale pentru buget înaintat de acesta.
Tineret, la titlul Transferuri, pe baza
Autor : Comisia
proiectului de buget înaintat de CTR.
(2) Alte surse de finanţare pot proveni din
donaţii, legate, sponsorizări, subvenţii de la
autorităţile şi instituţiile administraţiei publice
centrale şi locale, precum şi din venituri
realizate din activităţi proprii sau din
colaborări, desfăşurate conform legii.
8.
Art. 7. – În elaborarea politicilor în domeniul
tineretului, Guvernul, prin instituţiile sale
abilitate, are obligaţia de a consulta Consiliul
Tineretului din România.
9.
Art. 8. – CTR are obligaţia de a publica, în
extras, raportul anual şi bilanţul contabil în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
10.
Art.9. – La data intrării în vigoare a
prezentei legi, actualele structuri de tineret

(2) Text nemodificat.

Art. 7 devine art. 8, cu următorul
cuprins:
Art. 8 – La elaborarea politicilor
guvernamentale
în
domeniul
tineretului, Guvernul României, prin
instituţiile sale abilitate, are obligaţia de
a consulta CNTR.
Autor: Comisia
Art. 8 devine art. 9, cu următorul
cuprins:
Art.9 – CNTR are obligaţia de a
publica, în extras, şi în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a,
raportul anual şi bilanţul contabil.
Autor: Comisia.
Art. 9 devine art. 10, cu următorul
cuprins:
Art. 10. – (1) Prezenta lege intră în
vigoare la 30 de zile de la data

Pentru a se delimita mai
clar gradul de implicare al
structurii asociative în
elaborarea politicilor de
resort.
Pentru a se evidenţia faptul
că aceasta nu este singura
obligaţie de acest gen a
structurii asociative.

Pentru a se stabili, cu
claritate, data la care legea
urmează să producă efecte.

existente similare vor fi preluate de Consiliul publicării în Monitorul Oficial al
Pentru
evitarea
unor
Tineretului din România.
României, Partea I.
posibile necorelaţii cu alte
(2) La data intrării în vigoare, a acte normative în vigoare.
prezentei legi, orice dispoziţie
contrară se abrogă.
Autor : Comisia
II. AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
crt.

Text iniţial

1.

Art.6. – (1) Fondurile necesare
funcţionării
Secretariatului
General
al
Consiliului
Tineretului din România se
prevăd anual, distinct, prin
Legea bugetului de stat, în
bugetul Autorităţii Naţionale
pentru Tineret, la titlul
Transferuri, pe baza proiectului
de buget înaintat de CTR.

Amendamentul propus
autorul acestuia
Art.6. – (1) Fondurile
necesare funcţionării CNTR
se pot prevedea anual,
distinct, prin Legea bugetului
de stat, la titlul Transferuri, pe
baza proiectului de buget
înaintat de acesta.

Motivare

Camera
Decizională
a. Argumente pentru Camera Deputaţilor
susţinerea
amendamentului :
Autorul
acestuia
consideră prevederea în
cadrul Legii bugetului
de stat a fondurilor
necesare
funcţionării
CNTR
ca
pe
o
posibilitate şi nu ca pe o
Autor : deputat Ecaterina obligativitate.
b. Argumente pentru
Andronescu
respingerea
amendamentului:
Comisia a considerat,
dimpotrivă, că acest fapt

reprezintă
o
obligativitate şi că o
astfel de formulare este
contrară
tehnicii
legislative, prin folosirea
condiţionalului - optativ
al verbului a prevedea..
PREŞEDINTE
Lia Olguţa Vasilescu

SECRETAR
Nicolae Bănicioiu

Consilier
Ioan Voica

