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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI                            

Bucureşti, 22 aprilie 2021                
PL-x 716/2018               

                                                              Nr. 4c-13/1107/2018. 
 

                                                            AVIZ 
 
 

asupra Proiectului de Lege „Legea tineretului“ 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ș i completările ulterioare, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
Proiectul de  Lege „Legea tineretului“ trimis cu adresa nr. PL x 716  din 21 
noiembrie 2018 și înregistrat cu nr. 4c-13/1107  din 23 noiembrie 2018. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată 
şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră 
decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
în ședința din 19 noiembrie 2018. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, prin avizul nr. 
669 din 6 iulie 2018. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale a avizat favorabil proiectul de lege prin avizul nr. 4c-6/643/2018. 
Comisia pentru egalitatea de șanse pen tru femei și bărbați  a avizat 

favorabil proiectul de lege prin avizul nr. 24 din 19 februarie 2019.       
Comisia pentru buget, finanțe și bănci  a avizat favorabil proiectul de 

lege cu avizul nr. 4c-2/128/2018. 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul 
de lege în şedinţa desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din  22 aprilie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea cadrului juridic necesar 
asigurării elaborării, implementării şi monitorizării politicii de tineret, participării 
active şi incluzive a tinerilor la viaţa societăţii, în domeniile de interes pentru 
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aceştia, precum şi a cadrului juridic necesar dezvoltării personale şi profesionale a 
tinerilor conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea 
de motive și avizul favorabil al Consiliului Legislativ.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, 
cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege  face parte 
din categoria legilor ordinare.  
 
 

   PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 
 

                Mihai Alexandru Badea                        Cristian Tudor Băcanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 


