PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA PENTRU
TINERET ȘI SPORT

Nr. 4c-25/45/28.06.2022

Către,
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm raportul suplimentar asupra Proiectului de Lege "Legea
tineretului" PLx 716/2018, trimis Comisiei pentru tineret şi sport spre dezbatere, în
fond, prin adresa Biroului Permanent din 31.03.2021.
Menționăm că punctul de vedere al Ministerului Familie, Tineretului și
Egalității de Șanse asupra amendamentelor depuse a fost transmis comisiei în data
de 28.06.2022.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte
din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Oana Silvia ȚOIU

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU
TINERET ȘI SPORT

Nr. 4c-25/45/28.06.2022

RAPORT SUPLIMENTAR
asupra Proiectului de Lege "Legea tineretului"
Prin adresa Biroului Permanent nr.384 din 31.03.2021, Comisia pentru tineret și sport a fost sesizată în vederea
examinării și întocmirii unui raport cu Proiectul de Lege "Legea tineretului" PLx 716/2018. Precizăm că acest Proiect
de Lege a fost repartizat inițial pentru raport Comisiei pentru învățământ, tineret și sport. Urmare a înființării Comisiei
pentru tineret și sport (Hotărârea CD 73/22.12.2020) prin preluarea unor atribuții specifice de la Comisia pentru
învățământ, Biroul Permanent a aprobat solicitarea Comisie pentru tineret și sport de desesizare a Comisiei pentru
învățământ cu privire la Proiectul de Lege menționat.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 19 noiembrie 2018. Potrivit
dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificări și completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere:
avizul favorabil cu observații și propuneri al Consiliului Legislativ (nr.669 din 06.07.2018);
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avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr.2657 din 22.05.2018);
avizul favorabil al Comisiei juridice de disciplină și imunități (nr. 4c-13/1107 din 22.04.2021);
avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (nr. 4c6/643 din 28.11.2018);
avizul favorabil al Comisie pentru buget finanțe și bănci (nr. 4c-2/128 din 06.03.2019);
avizul favorabil al Comisiei pentru egalitate de șanse pentru bărbați și femei (nr. 24 din 19 februarie 2019).
Punctul de vedere al Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse (din 28 iunie 2022)
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, îmbunătățirea 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 aceştia, precum şi a cadrului juridic necesar dezvoltării personale şi profesionale a tinerilor
conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora.
În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au
examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 28.06.2022, prin prezența fizică și prin mijloace de comunicare la distanță.
La votul final asupra proiectului, au participat 13 deputaţi din cei 14 membri. La dezbaterile Comisiei a participat
doamna Kacsó-Doboly Izabella-Mária - Secretar de Stat la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse,
doamna Doina Pârcălabu - secretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, domnul BogdanFlorin Paraschiv - subsecretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, domnul Andrei Mihai
Tănase și doamna Aida Adriana Stan - reprezentanți ai Federației Tinerilor din Constanța, domnul Mihai Vilcea președinte Fundația Națională pentru Tineret, domnul Gabriel Carnariu - președinte Consiliul Tineretului din România,
doamna Oana Țînțar - reprezentant al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România, Zamfir Ciprian reprezentant al Uniunii Naționale a Studenților din România, doamna Sorina Băiașu - reprezentant al Federației
Asociațiilor Studenților în Medicină din România.
La lucrările Comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi (1 abținere), să transmită plenului Camerei Deputaților raportul suplimentar de adoptare a Proiectului de Lege
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"Legea tineretului" PLx 716/2018, cu amendamente admise prezentate în Anexa nr.1 și amendamente respinse
prezentate în Anexa nr.2.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREȘEDINTE
Oana Silvia Țoiu

SECRETAR,
Ovidiu-Sergiu BÎLCEA
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Anexa nr.1
AMENDAMENTE ADMISE

Nr.
crt.
1.

2.
3.

4.

Text adoptat de Senat
Titlul legi
Legea tineretului

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Legea tinerilor

Motivarea
amendamentelor propuse

Legea trebuie centrată pe
beneficiari, pentru că legea se
adoptă în scopul protejării
Autor: deputată Oana ȚOIU acestora.
Trebuie păstrată terminologia
din Constituția României,
respectiv art.49 - “Protecția
copiilor și a tinerilor”,
termenul de tineret neavând
consacrare constituțională și
induce în eroare.

Capitolul I
NEMODIFICAT
Dispoziții generale
Art.1. - Prezenta lege reglementează cadrul juridic NEMODIFICAT
necesar asigurării elaborării, implementării și
monitorizării politicii de tineret, participării active și
incluzive a tinerilor la viața societății, în domeniile de
interes specific pentru aceștia, precum și cadrul juridic
necesar dezvoltării personale și profesionale a tinerilor
conform necesităților și aspirațiilor acestora.
Art.2. - Statul, prin autoritățile sale, asigură un regim NEMODIFICAT
special de protecție și de asistență a tinerilor, cu
respectarea principiului transparenței decizionale și al
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

consultării publice, pentru exercitarea drepturilor
acestora.
5.

Art.3. - În sensul prezentei legi, termenii și expresiile NEMODIFICAT
de mai jos au următoarele semnificații:

6.

a)
activitate de tineret - activitate cu și pentru NEMODIFICAT
tineri, al cărei scop este asigurarea participării active
și incluzive a tinerilor la viața societății, în domeniile
de interes specific pentru aceștia, cu excepția
activităților de propagandă politică;

7.

b) activități de propagandă politică - acțiuni NEMODIFICAT
desfășurate sistematic în vederea răspândirii unei
doctrine politice, a unor teorii politice, opinii politice,
pentru a le face cunoscute și acceptate, pentru a câștiga
adepți;

8.

c)
centru de agrement pentru copii și tineri structură fără personalitate juridică, aflată în
administrarea Ministerului Tineretului și Sportului
prin direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv
Direcția pentru Sport și Tineret a municipiului
București sau în administrarea autorităților
administrativ-teritoriale ori a altor autorități sau
instituții publice, care oferă servicii de cazare, masă și
agrement pentru organizarea de tabere și alte activități
pentru copii și tineri;

c) centru de agrement pentru copii și tineri - structură
fără personalitate juridică, aflată în administrarea
Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de
Șanse prin direcțiile județene pentru familie și
tineret, respectiv Direcția pentru Familie și Tineret
a Municipiului București sau în administrarea
autorităților administrativ- teritoriale ori a altor
autorități sau instituții publice, asociații și fundații,
care oferă servicii de cazare, masă și agrement pentru
organizarea de tabere și alte activități pentru copii și
tineri;

Actualizare denumire instituții.
Există centre de agrement
pentru copii și tineri construite
și a căror funcționare este
asigurată de către asociații și
fundații și care în multe cazuri
oferă servicii mai calitative
decât cele aflate în subordine
autorităților sau instituțiilor
publice, fără finanțarea acestora
de la bugetul de stat. Trebuie ca
acest fapt să le recunoscut și
Autor: să aibă bază legală pentru
Kolcsar Karoly - Deputat UDMR
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

9.

d) centru comunitar de tineret - structură cu sau
fără personalitate juridică, de drept public sau de drept
privat, înființată în vederea organizării și desfășurării
activităților de tineret și furnizării de servicii pentru
tineri, ca activitate principală și neîntreruptă, precum
și resursele necesare pentru organizarea și furnizarea
acestor servicii;

d) centru de tineret - structură cu sau fără
personalitate juridică, de drept public sau de drept
privat, înființată în vederea organizării și desfășurării
activităților de tineret și furnizării de servicii pentru
tineri, ca activitate principală și neîntreruptă, precum
și resursele necesare pentru organizarea și furnizarea
acestor servicii;
Autori:
Tudor Rareș Pop, Filip Havârneanu, Cristian
Brian - Deputați USR

10.

e)
cercetare socială în domeniul tineretului - NEMODIFICAT
cercetarea care se adresează domeniului tineret și
evaluează relația dintre nevoile tinerilor și politicile de
tineret;

11.

f)
consiliu consultativ pentru tineret - structură
fără personalitate juridică, constituită pe lângă
autoritățile administrației publice la nivel județean, la
nivel de municipiu reședință de județ, municipiu și
oraș, precum și la nivelul municipiului București și al
sectoarelor municipiului București, cu scopul de a
consulta și implica tinerii în luarea deciziilor la nivel
local, precum și de a furniza acestora expertiză în
domeniul tineretului;

Motivarea
amendamentelor propuse
funcționarea și dezvoltarea
acestora.
Pe tot parcursul textului legii,
”centru comunitar de tineret”
este înlocuit cu ”centru de
tineret”.
Este propusă eliminarea
termenului ”comunitar” în
vederea corelării terminologiei
naționale cu cea a UE, unde
este promovat mai simplu
”centru de tineret”.

f) consiliu consultativ pentru tineret - structură fără
personalitate juridică, constituită pe lângă autoritățile
administrației publice la nivel național, județean, la
nivel de municipiu reședință de județ, municipiu și
oraș, precum și la nivelul municipiului București și al
sectoarelor municipiului București, cu scopul de a
consulta și implica tinerii în luarea deciziilor la nivel
local, precum și de a furniza acestora expertiză în
domeniul tineretului;
Autori: deputat Claudiu CHIRA, deputată Oana
ȚOIU
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Nr.
crt.
12.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
g)
dialog structurat - instrument de consultare, NEMODIFICAT
folosit cu scopul de a implica activ tinerii în procesul
de luare a deciziilor care îi privesc și de elaborare a
politicilor care îi vizează la nivel local, regional,
național și internațional;
Text adoptat de Senat

13.

h) dialogul intercultural - un proces ce cuprinde un NEMODIFICAT
schimb și o interacțiune transparentă și civilizată între
persoane, grupuri și organizații din medii culturale
diferite. Printre obiectivele acestuia se numără:
dezvoltarea unei înțelegeri mai profunde a diferitelor
perspective și practici, creșterea participării, a
libertății și a capacității de a face alegeri, încurajarea
egalității și susținerea proceselor creative;

14.

i)
forum de tineret - structură fără personalitate NEMODIFICAT
juridică, constituită pe lângă autoritățile administrației
publice la nivel de comună, cu scopul de a consulta și
implica tinerii în luarea deciziilor care îi privesc și de
a furniza expertiză în domeniul tineretului. Forumul
de tineret se constituie ca o adunare ad-hoc convocată
public de către primarul unei comune, la care poate
participa orice tânăr;

15.

j)
familie tânără - cuplul în care membrii sunt NEMODIFICAT
tineri, în sensul prezentei legi; familie formată dintrun singur părinte care este tânăr, în sensul prezentei
legi;

16.

k) grup informal de tineri - asociere fără NEMODIFICAT
personalitate juridică cuprinzând minimum 3 persoane

Motivarea
amendamentelor propuse
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

fizice, tinere, în sensul prezentei legi, care inițiază și
realizează împreună activități de tineret;
17.

l)
organizații neguvernamentale de tineret - NEMODIFICAT
asociații, fundații, federații, persoane juridice de drept
privat și fără scop patrimonial, care funcționează
conform Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire
la asociații și fundații, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și
completările ulterioare, în care cel puțin jumătate plus
unu din numărul total al membrilor sunt tineri, inclusiv
în cadrul structurilor de conducere și de administrare,
și al căror scop și obiective prevăzute în statut se
adresează tinerilor. Organizațiile de elevi și cele
studențești
sunt
asimilate
organizațiilor
neguvernamentale de tineret, cu respectarea definiției
tinerilor conform prezentei legi;

18.

m) organizații neguvernamentale pentru tineret - NEMODIFICAT
asociații, fundații, federații, persoane juridice de drept
privat și fără scop patrimonial, care funcționează
potrivit
prevederilor
Ordonanței
Guvernului
nr.26/2000 aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr.246/2005, cu modificările și completările
ulterioare, și care prin scopul și/sau obiectivele
prevăzute în statut se adresează tinerilor. Fundațiile
județene pentru tineret care funcționează potrivit
prevederilor Legii nr.146/2002 privind regimul juridic
al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului
București, cu modificările și completările ulterioare,
sunt asimilate organizațiilor neguvernamentale pentru
tineret;
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Nr.
crt.
19.

Text adoptat de Senat
n) Politica Națională de Tineret - angajamentul și
practicile privind asigurarea implementării, la nivel
național, a politicilor de tineret, asumate de Guvernul
României, prin programul său. Politica Națională de
Tineret se bazează pe Strategia națională de tineret,
precum și pe strategii sectoriale ale Guvernului.
Politica Națională de Tineret include intervenții
timpurii, pentru a asigura participarea tinerilor la viața
societății în general, și este corelată cu politica
națională în privința educației naționale și protecția
drepturilor copilului. Politica Națională de Tineret este
coordonată de Ministerul Tineretului și Sportului, care
face propuneri de completare și actualizare,
fundamentate pe rezultatele cercetării sociale cu
privire la starea tinerilor de pe teritoriul României;

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

n) Politica Națională de Tineret - angajamentul și
practicile privind asigurarea implementării, la nivel
național, a politicilor de tineret, asumate e Guvernul
României, prin programul său. Politica Națională de
Tineret se bazează pe Strategia națională de tineret,
precum și pe strategii sectoriale ale Guvernului.
Politica Națională de Tineret include intervenții
timpurii, pentru a asigura participarea tinerilor la viața
societății în general și dezvoltarea de competențe
personale și profesionale a acestora prin
implicarea în activități de învățare nonformală sau
voluntariat. Politica Națională de Tineret este
corelată cu politica națională în privința educației
naționale și protecția drepturilor copilului. Politica
Națională de Tineret este coordonată de Ministerul
Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse care face
propuneri de completare și actualizare, fundamentate
pe rezultatele cercetării sociale cu privire la starea
tinerilor de pe teritoriul României. Politica Națională
de Tineret îi vizează inclusiv pe tinerii români din
afara granițelor țării.

Referitor la litera n),
completarea are în vedere
corelarea definiției de la litera
o) astfel încât măsurile
promovate de stat în domeniul
tineret să vizeze explicit
dezvoltarea competențelor
personale și profesionale ale
tinerilor.

Autori:
Tudor Rareș Pop, Filip Havârneanu, Cristian
Brian, Simina Tulbure – Deputați USR
20.

o)
politici de tineret - ansamblul principiilor, NEMODIFICAT
obiectivelor și activităților asumate de autoritățile
administrației publice centrale și locale, prin care se
urmărește îmbunătățirea condițiilor de trai,
participarea activă și incluzivă a tinerilor la viața
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

societății, precum și dezvoltarea personală și
profesională a acestora;
21.

p)
Registrul
Național
al
Organizațiilor
Neguvernamentale de și pentru Tineret - bază de date,
administrată de către Ministerul Tineretului și
Sportului în care sunt înscrise, în scopul păstrării unei
evidențe, organizațiile neguvernamentale de și pentru
tineret, definite la lit.l) și m) și care derulează activități
de tineret definite la lit.a);

p)
Registrul
Național
al
Organizațiilor Actualizare denumire minister.
Neguvernamentale de și pentru Tineret - bază de date,
administrată de către Ministerul Familiei,
Tineretului şi Egalității de Șanse în care sunt
înscrise, în scopul păstrării unei evidențe, organizațiile
neguvernamentale de și pentru tineret, definite la lit.l)
și m) și care derulează activități de tineret definite la
lit.a);
Autor: Comisia

22.

q) Registrul Național al Centrelor Comunitare de
Tineret - bază de date, administrată de către Ministerul
Tineretului și Sportului, în care centrele comunitare de
tineret, definite la lit.d), sunt înscrise, au caracter
public, în scopul evidenței centralizate a acestora.
Organizarea și funcționarea registrului se aprobă
printr-un act administrativ al autorității publice
centrale respectiv ordin de ministru;

q) Registrul Național al Centrelor de Tineret - bază de
date, administrată de către Ministerul Familiei,
Tineretului şi Egalității de Șanse, în care centrele de
tineret, definite la lit.d), sunt înscrise, au caracter
public, în scopul evidenței centralizate a acestora.
Organizarea și funcționarea registrului se aprobă prin
ordin al ministrului familiei, tineretului şi egalității
de șanse;

Actualizare denumire minister.
În vederea corelării cu
titulatura propusă la
amendamentul de la litera d) și
aici este eliminat termenul
”comunitar”.

Autori:
Tudor Rareș Pop, Filip Havârneanu, Cristian
Brian - Deputați USR
23.

r) responsabil de tineret - lucrător de tineret, consilier
pentru tineret sau altă persoană ce deține competențe
în domeniul activității de tineret, dobândite fie prin
stagii de formare profesională, fie prin experiență
profesională, certificată prin fișe de post și extras din

r) personal de tineret - totalitatea practicienilor în
activitatea de tineret, ce dețin competențe în
domeniul activității de tineret, dobândite fie prin stagii
de formare profesională, fie prin experiență
profesională, certificată prin fișe de post și extras din

Este eliminat lucrătorul de
tineret.
Lucratorul de tineret este
definit prin COR.
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat
registrul general de evidență al salariaților, certificat
de voluntariat însoțit de raportul de activitate, astfel
cum acestea sunt prevăzute de Legea nr.78/2014
privind reglementarea activității de voluntariat în
România, cu modificările ulterioare, sau alte
documente echivalente;

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
registrul general de evidență al salariaților, certificat
de voluntariat însoțit de raportul de activitate, astfel
cum acestea sunt prevăzute de Legea nr.78/2014
privind reglementarea activității de voluntariat în
România, cu modificările ulterioare, sau alte
documente echivalente;

Motivarea
amendamentelor propuse

Autor: deputat Claudiu CHIRA
24.

s)
servicii pentru tineri - ansamblul de activități s) servicii pentru tineri - ansamblul de activități de
realizate pentru a răspunde necesităților specifice tineret, realizate în mod regulat și continuu, pentru
tinerilor;
a răspunde necesităților specifice tinerilor;
Autor: deputat Claudiu CHIRA

25.

ș)
structuri neguvernamentale de și pentru tineret NEMODIFICAT
- organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret,
organizațiile de tineret din cadrul partidelor politice,
organizațiile sindicale și patronale pentru tineret, cu și
fără personalitate juridică, organizate în baza Legii
dialogului social nr.62/2011, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, sau în baza
altor prevederi legale în vigoare la data înființării
acestora, structurile Consiliului Național al Elevilor
precum și alte organizații neguvernamentale care
reprezintă tinerii și/sau interesele acestora;

26.

t)
tânăr - cetățean român, străin sau apatrid, cu NEMODIFICAT
vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani;

27.

ț)
tânăr aparținând grupurilor vulnerabile - tânăr ț) tânăr cu oportunități reduse sau aparținând Referitor la litera ț),
care prezintă riscul de a-și pierde capacitatea de grupurilor vulnerabile - tânăr care prezintă riscul de completările propuse preiau
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat
satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor
situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de
droguri sau de alcool, origine etnică, cultură, limbă,
religie, orientare sexuală, identitate de gen ori a altor
situații care conduc la vulnerabilitate economică și
socială;

28.

29.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice
de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate,
sărăcie, excluziunea socială, lipsă de acces la servicii
de educație, formare și/sau sănătate, dependență de
droguri sau de alcool, expunere sistematică la
violență, origine etnică, cultură, limbă, religie,
orientare sexuală, identitate de gen ori a altor situații
care conduc la vulnerabilitate economică și socială;
Autori:
Tudor Rareș Pop, Filip Havârneanu, Cristian
Brian, Oana Țoiu - Deputați USR

u) tineret - totalitatea tinerilor din România, cetățeni NEMODIFICAT
români, străini sau apatrizi, cu vârsta cuprinsă între 14
și 35 de ani.
v) tabără - program socio-educativ și de divertisment
pentru preșcolari, elevi, studenți, tineri și sportivi.
Organizarea, acreditarea, clasificarea și autorizarea
taberelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Normele
de
acreditare
a
organizațiilor
neguvernamentale și persoanelor juridice publice și
private care vor să organizeze tabare și a locațiilor care
vor să găzduiască tabere, Normele de clasificare și
autorizare a centrelor de agrement din subordinea
administraților publice locale, Ministerul Familiei,
Tineretului şi Egalității de Șanse, direcțiile
județene pentru familie şi tineret și Direcția pentru
Familie şi Tineret a Municipiului București și
Normele de monitorizare și control ale taberelor și
locațiilor ce găzduiesc tabere se stabilesc prin ordin al
ministrului familiei, tineretului și egalității de
șanse.

Motivarea
amendamentelor propuse
elemente din terminologia UE
cu privire la tânărul vulnerabil
așa cum este ea redată în
regulamentele programelor
Erasmus+ sau Corpul
European de Solidaritate.

Există un vid legislativ în
domeniul taberelor, nefiind
niciunde definit acest termen și
este necesar să existe.
Toată lumea le organizează,
dar niciunde nu sunt specificate
în legislație condițiile de
organizare și responsabilitățile
celor care le organizează. Se
discută de aceste aspecte doar
când sunt evenimente
nefericite (ex. toxiinfecții
alimentare) sau chiar dramatice
(decesul unor participanți).
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

Autor:
Kolcsar Karoly - Deputat UDMR
30.

w) comunitatea de practică în domeniul tineretului –
totalitatea personalului de tineret, personalului
auxiliar, de management, de îndrumare, de
evaluare, liderilor de tineret, reprezentanților
tinerilor, organizațiilor de și pentru tineret,
formatorilor,
cercetătorilor,
coordonatorilor
activității pentru tineret, managerilor de proiecte,
reprezentanților administrațiilor publice locale,
reprezentanților și factorilor de decizie din cadrul
Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de
Șanse și structurilor sale subordonate, precum și
din cadrul Agenției Naționale pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și Formării
Profesionale.

Youth work, oficial, se traduce
prin activitate pentru tineret.
Deci, lucru cu tinerii este
același lucru cu activitatea
pentru tineret, definită la lit.a).

Autor: deputat Claudiu CHIRA
31.

x) Registrul Național al Centrelor de agrement pentru
copii și tineri - bază de date, administrată de către
Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de
Șanse, în care centrele de agrement pentru copii și
tineri, definite la lit.c), sunt înscrise, au caracter
public, în scopul evidenței centralizate a acestora.
Organizarea și funcționarea registrului se aprobă prin
ordin al ministrului familiei, tineretului și egalității
de șanse.

Pentru a avea o evidență
națională clară a tuturor
centrelor de agrement pentru
copii și tineri.

Autor:
Kolcsar Karoly - Deputat UDMR
14

Nr.
crt.
32.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

y) Registrul furnizorilor de activități și servicii de
tineret din România - care asigură prezentarea
serviciilor publice și private precum și oferta de
activități și servicii;
Autor: Comisia

33.

z) Registrul personalului de tineret din România sistem informațional care asigură gestiunea
integrată a datelor privind înregistrarea și
prezentarea personalului de tineret: angajat/ liber
profesionist,
parcurs
profesional
relevant
(diplome, certificate), experiență profesională
relevantă, participarea la evenimente specifice,
contribuții la lucrări de specialitate;
Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată Oana
ȚOIU

34.

aa) Platforma de informare națională și de
consultare publică în domeniul tineretului platformă pentru, publicarea cercetărilor, a
politicilor publice, prezentarea informațiilor utile
tinerilor și organizațiilor neguvernamentale de și
pentru tineret, biblioteca virtuală cu resurse de
profil,
anunțuri
cu oportunități
de
finanțare, evenimentele
naționale,
harta
informativă pentru fiecare județ și municipiul
București pentru prezentarea sistemelor de tineret
locale.
15

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată Oana
ȚOIU

Motivarea
amendamentelor propuse

35.

Art.4.- Activitățile destinate tineretului
întemeiate pe următoarele principii generale:

sunt NEMODIFICAT

36.

a)
protecția tinerilor, prin desfășurarea activității a) protecția tinerilor, prin desfășurarea activității de Legea nu are nicio trimitere la
de tineret într-un climat de siguranță emoțională, tineret într-un climat de siguranță emoțională, dimensiunea
digitală
a
mentală, fizică și spirituală;
mentală, fizică, digitală și spirituală;
activității de tineret, astfel
nefiind
integrate
aspecte
Autor: deputată Oana ȚOIU definitorii pentru ultimii 2 ani și
jumătate precum: lucrul digital
cu
tinerii (digital
youth
work), incluziune
digitală (digital
inclusion), siguranță
digitală (digital
safety), bunăstare
digitală (digital
wellbeing); avem nevoie ca
lucrul digital cu tinerii să fie
recunoscut în mod oficial,
integrat în lege și să fie deschise
linii de finanțare care să susțină
acest domeniul, inclusiv cu
partea de siguranță, incluziune
și bunăstare digitală.

37.

b) accesibilitatea, prin luarea în considerare, încă NEMODIFICAT
din faza de proiectare, în toate politicile, programele,
serviciile, produsele și resursele din societate destinate
tinerilor din grupuri vulnerabile, a aspectelor
16

Nr.
crt.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Text adoptat de Senat
referitoare la
proximitate;

cost,

disponibilitate,

Motivarea
amendamentelor propuse

adaptare,

38.

c)
răspunsul la nevoile și aspirațiile tinerilor, prin c) elaborarea și implementarea politicilor de tineret
elaborarea și implementarea unor politici de tineret în vor avea la bază nevoile și aspirațiile tinerilor;
concordanță cu nevoile și aspirațiile tinerilor;
Autori:
Tudor Rareș Pop, Filip Havârneanu, Cristian
Brian - Deputați USR

39.

d) participarea liberă și activă a tinerilor în NEMODIFICAT
societate, prin elaborarea și implementarea unor
politici de tineret în acest sens;

40.

e)
dezvoltarea personală, profesională sau socială a NEMODIFICAT
tinerilor prin îmbunătățirea abilităților și a
comportamentelor proactive ale tinerilor, în vederea
unei facile integrări în societate;

41.

f)
asigurarea protecției sociale a tinerilor NEMODIFICAT
aparținând grupurilor vulnerabile, precum și oferirea
de oportunități acestora, prin elaborarea și
implementarea unor politici de tineret, precum și prin
îmbunătățirea permanentă a sistemului legislativ în
domeniul protecției sociale;

42.

g)
respectarea demnității umane, potrivit căreia NEMODIFICAT
fiecărui tânăr îi este garantată dezvoltarea liberă și
deplină a personalității, îi sunt respectate statutul
individual și social și dreptul la intimitate și protecție
împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual,
politic sau economic.

Este propusă o reformulare de
ordin semantic a literei c) în
vederea
clarificării
conținutului.
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

43.

Art.5.- Elaborarea politicilor de tineret în România NEMODIFICAT
are la bază:

44.

a)
fundamentarea politicilor de tineret pe baza NEMODIFICAT
rezultatelor cercetării sociale;

45.

b) participarea tinerilor la viața societății, inclusiv NEMODIFICAT
la luarea deciziilor care îi privesc;

46.

c)

transparența decizională și consultarea publică;

NEMODIFICAT

47.

d)

tratamentul egal și nediscriminatoriu;

NEMODIFICAT

48.

e)
solidaritatea tinerilor pentru punerea în practică NEMODIFICAT
a politicilor publice care îi vizează;

49.

f)
dialogul
intercultural
și
combaterea NEMODIFICAT
discriminării, xenofobiei, rasismului și intoleranței în
rândul tinerilor;

50.

g)
dialogul structurat în elaborarea și monitorizarea NEMODIFICAT
politicilor de tineret;

51.

h) abordarea globală și integrată a politicilor de NEMODIFICAT
tineret;

52.

i)
cooperarea și parteneriatul în politicile și NEMODIFICAT
activitățile de tineret;

Motivarea
amendamentelor propuse

18

Nr.
crt.
53.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
j)
continuitatea și coordonarea în politicile și NEMODIFICAT
activitățile de tineret;
Text adoptat de Senat

54.

k) prevenirea situațiilor de risc privind integrarea NEMODIFICAT
socio-profesională;

55.

l)
garantarea dreptului la educație, formare și NEMODIFICAT
specializare profesională;

56.

m) asigurarea accesului tinerilor la informație și NEMODIFICAT
tehnologii informaționale;

57.

n) subsidiaritatea politicilor de tineret la diferite NEMODIFICAT
niveluri administrative: european, național, local și
adiționalitatea fondurilor alocate la fiecare nivel în
raport cu finanțarea descentralizată;

58.

o)
asigurarea echității în rândul tinerilor, prin NEMODIFICAT
mecanisme care vizează egalitatea de șanse.
Art.6
NEMODIFICAT
(1) Autoritățile administrației publice centrale și
locale, unitățile, instituțiile și serviciile publice
subordonate acestora au obligația să sprijine
activitatea de tineret cu resurse materiale, financiare și
informaționale, cât și prin asigurarea unui cadru
instituțional adecvat de desfășurare a acesteia la nivel
național, județean și local, în condițiile legii.

59.

60.

(2) Autoritățile administrației publice locale
colaborează cu reprezentanții Ministerului Tineretului
și Sportului în teritoriu, cu privire la inițierea de
politici locale cu incidență în domeniul tineretului,

Motivarea
amendamentelor propuse

(2) Autoritățile administrației publice locale Actualizare denumire minister.
colaborează cu reprezentanții Ministerul Familiei,
Tineretului şi Egalității de Șanse în teritoriu, cu
privire la inițierea de politici locale cu incidență în
19

Nr.
crt.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
precum și cu privire la dezvoltarea sectorului domeniul tineretului, precum și cu privire la
neguvernamental de/pentru tineret, în raza teritorială a dezvoltarea sectorului neguvernamental de/pentru
acestora.
tineret, în raza teritorială a acestora.
Text adoptat de Senat

Motivarea
amendamentelor propuse

Autor: Comisia
61.

(3) Autoritățile administrației publice centrale și NEMODIFICAT
locale au în vedere, la elaborarea politicilor,
strategiilor, planurilor de acțiune, programelor,
apelurilor de finanțare pentru proiecte proprii și
proiecte în parteneriat în domeniul tineretului,
prioritățile la nivel național/local în domeniul
tineretului și prioritățile stabilite la nivel european și
internațional, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.

62.

Capitolul II
Structuri ale administrației publice centrale și
locale cu atribuții în domeniul activității de tineret
Art.7
(1) Ministerul Tineretului și Sportului este organul
de specialitate al administrației publice centrale, cu
personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care
elaborează, implementează și monitorizează politica
guvernamentală în domeniul tineretului.

63.

NEMODIFICAT

Art.7
Actualizare denumire minister.
(1) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de
Șanse este organul de specialitate al administrației
publice centrale, cu personalitate juridică, în
subordinea
Guvernului,
care
elaborează,
implementează
și
monitorizează
politica
guvernamentală în domeniul tineretului.
Autor: Comisia

64.

(2) Ministerul Tineretului și Sportului avizează, în (2) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Actualizare denumire instituții.
limita competențelor, proiectele de acte normative Șanse avizează, în limita competențelor, proiectele de
acte normative elaborate de ministere și alte organe ale
20

Nr.
crt.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
elaborate de ministere și alte organe ale administrației administrației publice centrale pentru domeniul său de
activitate.
publice centrale pentru domeniul său de activitate.
Text adoptat de Senat

Motivarea
amendamentelor propuse

Autor: Comisia
65.

(3) Implementarea Politicii Naționale de Tineret la
nivel local se realizează de către Ministerul
Tineretului și Sportului prin direcțiile județene pentru
sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și
Tineret a Municipiului București și casele de cultură
ale studenților, respectiv Complexul Cultural Sportiv
Studențesc Tei.

(3) Implementarea Politicii Naționale de Tineret la
nivel local se realizează de către Ministerul Familiei,
Tineretului şi Egalității de Șanse prin direcțiile
județene pentru familie şi tineret, respectiv
Direcția pentru Familie şi Tineret a Municipiului
București și casele de cultură ale studenților,
respectiv Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei.
Autor: Comisia

66.

(4) Ministerul Tineretului și Sportului are atribuții
în organizarea și funcționarea Registrului Național al
Organizațiilor Neguvernamentale de și pentru Tineret.
Modul de organizare și funcționare al acestuia se
stabilește prin ordin al ministrului tineretului și
sportului.

(4) Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de
Șanse are atribuții în organizarea și funcționarea
Registrului
Național
al
Organizațiilor
Neguvernamentale de și pentru Tineret, Registrului
Național al Centrelor de Tineret, Registrului
Național al Centrelor de agrement pentru copii și
tineri, Registrului furnizorilor de activități și
servicii de tineret din România, Registrului
personalului de tineret din România și Platformei
de informare națională și de consultare publică în
domeniul tineretului. Modul de organizare și
funcționare al acestora se stabilește prin ordin al
ministrului familiei, tineretului și egalității de
șanse.

Pe lângă Registrul Național al
Organizațiilor
Neguvernamentale de și pentru
Tineret, mai ales în anul 2021 a
fost identificată nevoia (și a și
fost prevăzută în elaborarea
programelor operaționale) de a
dezvolta și alte registre.
Actualizare denumire.
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Nr.
crt.

67.

Text adoptat de Senat

(5)
În vederea dezvoltării și optimizării Politicii
Naționale de Tineret, Ministerul Tineretului și
Sportului derulează activități de cercetare socială în
domeniul tineretului.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată Oana
ȚOIU
(5) În vederea dezvoltării și optimizării Politicii
Naționale de Tineret, Ministerul Familiei,
Tineretului şi Egalității de Șanse derulează activități
de cercetare socială în domeniul tineretului, cel puțin
o dată pe an.

Motivarea
amendamentelor propuse

Actualizare denumire minister.
Menționarea
frecvenței
efectuării acestor cercetări,
fixează o obligație clară
Ministerului în ceea ce le
privește.

Autori:
Tudor Rareș Pop, Filip Havârneanu, Cristian
Brian, Simina Tulbure - Deputați USR
68.

(6) În vederea formulării și punerii în aplicare a
politicilor dedicate tinerilor români din afară
granițelor țării, Ministerul Familiei, Tineretului şi
Egalității de Șanse colaborează și cu alte organe de
specialitate ale administrației publice centrale
relevante pentru tema dată.

Actualizare denumire minister.
Scopul este asigurarea bazei
legale
pentru
stabilirea
responsabilităților instituționale
cu privire la problematica
tinerilor din afara granițelor.

Autori:
Tudor Rareș Pop, Filip Havârneanu, Cristian
Brian, Simina Tulbure - Deputați USR
69.

(7) În vederea dezvoltării activității de tineret,
Statul sprijină dezvoltarea unui program național
de formare a personalului de tineret, personalului
auxiliar, de management, de îndrumare, de
evaluare, care să includă:
a) formarea inițială și formarea continuă;
b) formarea pentru un set de competențe comune
și formarea specializată pe domenii.
22

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată Oana
ȚOIU
70.

Art.8
NEMODIFICAT
(1) Pentru armonizarea inițiativelor organelor de
specialitate ale administrației publice centrale
incidente domeniului tineretului, se înființează
Consiliul interministerial pentru politici de tineret.

71.

(2) Consiliul interministerial prevăzut la alin.(1) este
format din reprezentanți ai autorităților administrației
publice centrale, cu rang de secretar de stat, având rol
în elaborarea și implementarea Politicii Naționale de
Tineret.

(2) Consiliul interministerial prevăzut la alin.(1) este
format din reprezentanți ai autorităților administrației
publice centrale, cu rang de secretar de stat, la care
sunt invitați și reprezentanți ai organizațiilor
naționale reprezentative din domeniul tineretului
precum și ai organizațiilor neguvernamentale
specializate în domeniile abordate, având rol în
elaborarea și implementarea Politicii Naționale de
Tineret.
Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată Oana
ȚOIU

72.

(3) Ministerul Tineretului și Sportului coordonează (3) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Prin această prevedere se
coordonează
activitatea
Consiliului urmărește activarea Consiliului
activitatea Consiliului interministerial pentru politici Șanse
interministerial
pentru
politici
de
tineret
și asigură la intervale regulate de timp.
de tineret și asigură secretariatul acestuia.
secretariatul acestuia. Consiliul interministerial
pentru politici de tineret se întrunește cel puțin o
dată pe semestru.
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

Autori:
Tudor Rareș Pop, Filip Havârneanu, Cristian
Brian - Deputați USR
73.

74.

(4)
Organizarea și funcționarea Consiliului
interministerial pentru politici de tineret se stabilesc
prin hotărâre a Guvernului.
Art.9
(1) Direcțiile județene pentru sport și tineret,
respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a
Municipiului București, sunt servicii publice
deconcentrate ale Ministerului Tineretului și
Sportului, cu personalitate juridică, înființate în
condițiile legii.

NEMODIFICAT
Art.9
Actualizare denumire instituții.
(1) Direcțiile județene pentru familie şi tineret,
respectiv Direcția pentru Familie şi Tineret a
Municipiului București, sunt servicii publice
deconcentrate ale Ministerul Familiei, Tineretului şi
Egalității de Șanse, cu personalitate juridică,
înființate în condițiile legii.
Autor: Comisia

75.

(2) Direcțiile județene pentru sport și tineret,
respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a
Municipiului București, colaborează cu autoritățile
administrației publice locale și cu serviciile publice
deconcentrate ale administrației publice centrale,
precum și cu organizațiile neguvernamentale de și
pentru tineret, în probleme legate de inițierea de
politici locale cu incidență în domeniul tineretului, din
raza lor de competență materială.

(2) Direcțiile județene pentru familie şi tineret, Actualizare denumire instituții.
respectiv Direcția pentru Familie şi Tineret a
Municipiului București, colaborează cu autoritățile
administrației publice locale și cu serviciile publice
deconcentrate ale administrației publice centrale,
precum și cu organizațiile neguvernamentale de și
pentru tineret, cu privire la politicile locale cu
incidență în domeniul tineretului, din raza lor de
competență materială.
Autori:
Tudor Rareș Pop, Filip Havârneanu, Cristian
Brian - Deputați USR
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Nr.
crt.
76.

Text adoptat de Senat
(3)
Direcțiile județene pentru sport și tineret,
respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a
Municipiului București, care au în administrare centre
de agrement - structuri fără personalitate juridică, de
drept public - oferă servicii de cazare, masă și
agrement pentru organizarea de tabere și alte activități
pentru copii și tineri.

Motivarea
Text propus de Comisie
amendamentelor propuse
(autorul amendamentului)
(3) Direcțiile județene pentru familie şi tineret, Actualizare denumire instituții.
respectiv Direcția pentru Familie şi Tineret a
Municipiului București, care au în administrare
centre de agrement - structuri fără personalitate
juridică, de drept public - oferă servicii de cazare,
masă și agrement pentru organizarea de tabere și alte
activități pentru copii și tineri.
Autor: Comisia

77.

Art.10
(1) Casele de cultură ale studenților, respectiv
Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei sunt
instituții publice cu personalitate juridică, aflate în
subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, cu
excepția Casei de Cultură a Studenților din municipiul
Suceava care se află în subordinea Ministerului
Educației Naționale, înființate în condițiile legii.

Art.10
Actualizare denumire minister.
(1) Casele de cultură ale studenților, respectiv
Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei sunt
instituții publice cu personalitate juridică, aflate în
subordinea Ministerului Familiei, Tineretului şi
Egalității de Șanse, cu excepția Casei de Cultură a
Studenților din municipiul Suceava care se află în
subordinea Ministerului Educației Naționale,
înființate în condițiile legii.
Autor: Comisia

78.

(2)
Casele de cultură ale studenților, respectiv NEMODIFICAT
Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei,
colaborează cu autoritățile administrației publice
locale și cu serviciile publice deconcentrate ale
administrației publice centrale în organizarea și
desfășurarea acțiunilor cultural-artistice, distractive,
educative, turistice interne și internaționale, sportive,
de agrement, precum și alte acțiuni organizate cu
precădere pentru studenți.
25

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

79.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
(3) Conducerea caselor de cultură ale studenților
și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc
„Tei" este asigurată de către consiliul de
administrație și de către director, funcție ocupată
pe bază de concurs. Din componența consiliului de
administrație al acestora, minimum 25% sunt
reprezentanți ai studenților. Componența
membrilor consiliului de administrație va fi
prevăzută în Regulamentul de organizare și
funcționare.

Motivarea
amendamentelor propuse
Similar
componenței
Consiliului facultăților și al
Senatului
universităților,
conform
Legii
educației
naționale nr.1/2011 (art.207
alin.5 lit.a) și art.208).

Autor: deputată Oana ȚOIU
(4) Casele de cultură ale studenților și Complexul
Cultural Sportiv Studențesc „Tei” asigură
participarea studenților și a organizațiilor
studențești în conceperea și organizarea tuturor
manifestărilor culturale și artistice specifice,
manifestărilor sportive și turistice, educative,
recreativ-distractive și de agrement.

80.

Autor: deputat Claudiu CHIRA
81.

Art.11
(1) Autoritățile administrației publice locale, în
colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului, prin
direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv
Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului
București și casele de cultură ale studenților, respectiv
Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei,

Art.11
Actualizare denumire instituții.
(1) Autoritățile administrației publice locale, în
colaborare cu Ministerul Familiei, Tineretului şi
Egalității de Șanse, prin direcțiile județene pentru
familie şi tineret, respectiv Direcția pentru Familie
şi Tineret a Municipiului București și casele de
cultură ale studenților, respectiv Complexul Cultural
Sportiv Studențesc Tei, elaborează și aplică politicile
de tineret cu incidență la nivel local.
26

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

elaborează și aplică politicile de tineret cu incidență la
nivel local.

Motivarea
amendamentelor propuse

Autor: Comisia

82.

(2) Autoritățile administrației publice locale asigură NEMODIFICAT
cadrul instituțional și condițiile necesare pentru
participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul
tineretului.

83.

(3) În dezbaterea tuturor problemelor care vizează NEMODIFICAT
politicile de tineret, autoritățile administrației publice
locale au obligația de a invita la ședință, membri ai
consiliului consultativ de tineret sau membri ai
forumului de tineret, după caz, care funcționează pe
lângă autoritatea administrației publice locale
respective.

84.

(4) În limita atribuțiilor lor, consiliile județene, NEMODIFICAT
Consiliul General al municipiului București și
consiliile locale adoptă, în termen de maximum 6 luni
de la data adoptării prezentei legi, strategii locale în
domeniul tineretului și un plan de măsuri pentru
perioada mandatului lor. Strategia locală în domeniul
tineretului și planul de măsuri trebuie să fie corelate cu
politicile de tineret la nivel național, după consultare
publică.

85.

(5) Pentru implementarea strategiei locale în domeniul (5) Pentru implementarea strategiei locale în domeniul Modificarea de la alin.(5)
tineretului și a planului de măsuri aferent, consiliile tineretului și a planului de măsuri aferent, consiliile vizează includerea întregului
27

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat
județene și Consiliul General al municipiului
București se consultă trimestrial cu serviciile
deconcentrate cu atribuții în domeniul tineretului de pe
raza lor teritorială și cu consiliile consultative pentru
tineret ce funcționează pe lângă autoritățile respective.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
județene, consiliile locale și Consiliul General al
municipiului București se consultă trimestrial cu
serviciile deconcentrate cu atribuții în domeniul
tineretului de pe raza lor teritorială și cu consiliile
consultative pentru tineret ce funcționează pe lângă
autoritățile respective.

Motivarea
amendamentelor propuse
spectru al autorităților locale în
colaborarea cu consiliile
consultative pentru tineret pe
marginea implementării
strategiilor locale pentru
tineret.

Autori:
Tudor Rareș Pop, Filip Havârneanu, Cristian
Brian - Deputați USR
86.

(6) Autoritățile prevăzute la alin.(1) au obligația de a
angaja sau desemna, după caz, cel puțin un responsabil
de tineret, potrivit normativelor de personal cu
încadrarea în numărul maxim de posturi și în
prevederile bugetare, aprobate în condițiile legii.

(6) Autoritățile prevăzute la alin.(1) au obligația de a
angaja sau desemna, după caz, cel puțin un responsabil
de tineret, potrivit normativelor de personal cu
încadrarea în numărul maxim de posturi și în
prevederile bugetare, aprobate în condițiile legii.
Angajarea sau desemnarea responsabilului se va
face ținând cont de pregătirea sa în domeniul
tineret.

Cu privire la alin.(6),
completarea propusă are în
vedere o selecție bazată și pe
experiența profesională
relevantă, nu doar pe simpla
încadrare în intervalul de vârstă
care definește tânărul.

Autori:
Tudor Rareș Pop, Filip Havârneanu, Cristian
Brian - Deputați USR

87.

(7) Autoritățile administrației publice locale
publică anual un raport privind implementarea
strategiei locale pentru tineret, care este dezbătut
în consiliul consultativ pentru tineret, respectiv în
forumul de tineret.

Monitorizarea constantă a
procesului de implementare a
strategiilor locale de tineret
contribuie la implementarea
eficientă și la timp a acestora,
precum și la asigurarea
transparenței cu privire la
28

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

Autori: măsurile ce vizează rezolvarea
Tudor Rareș Pop, Filip Havârneanu, Cristian problemelor tinerilor.
Brian, Oana Țoiu - Deputați USR
88.

Art.12
(1) Centrele comunitare de tineret oferă servicii
pentru tineri, precum și resursele necesare pentru
organizarea și furnizarea acestor servicii, altele decât
serviciile sociale definite și organizate în temeiul Legii
asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și
completările ulterioare.

Art.12
Spectrul beneficiarilor este mai
(1) Centrele de tineret oferă servicii pentru tineri, larg decât cel indicat inițial.
grupuri informale de tineri și organizații
neguvernamentale de și pentru tineret, precum și
resursele necesare pentru organizarea și furnizarea
acestor servicii, altele decât serviciile sociale definite
și organizate în temeiul Legii asistenței sociale
nr.292/2011, cu modificările și completările
ulterioare.
Autor: deputat Claudiu CHIRA

89.

(2) Ministerul Tineretului și Sportului poate înființa,
în condițiile legii, centre comunitare de tineret de
interes național cu personalitate juridică, instituții
publice care funcționează în subordinea sa și centre
comunitare de tineret în fiecare județ, ca structuri cu
personalitate juridică care funcționează în subordinea
direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv a
Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului
București sau a caselor de cultură ale studenților și a
Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei.

(2) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Actualizare denumiri.
Șanse poate înființa, în condițiile legii, centre de
tineret de interes național cu personalitate juridică,
instituții publice care funcționează în subordinea sa și
centre de tineret în fiecare județ, ca structuri cu
personalitate juridică care funcționează în subordinea
direcțiilor județene pentru familie şi tineret,
respectiv Direcția pentru Familie şi Tineret a
Municipiului București sau a caselor de cultură ale
studenților și a Complexului Cultural Sportiv
Studențesc Tei.
Autor: Comisia
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Nr.
crt.
90.

Text adoptat de Senat
(3) Unitățile administrativ-teritoriale pot înființa
centre comunitare de tineret, ca structuri cu sau fără
personalitate juridică finanțate integral din bugetul
local al Consiliilor județene, consiliilor locale,
Consiliul General al Municipiului București și
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului
București, în funcție de nevoile tinerilor.

Motivarea
Text propus de Comisie
amendamentelor propuse
(autorul amendamentului)
(3) Unitățile administrativ-teritoriale pot înființa Urmare modificării la Art.3 lit.
centre de tineret, ca structuri cu sau fără personalitate d) a centrului comunitar de
juridică finanțate integral din bugetul local al tineret în centru de tineret.
Consiliilor județene, consiliilor locale, Consiliul
General al Municipiului București șI consiliilor locale
ale sectoarelor municipiului București, în funcție de
nevoile tinerilor.
Autor: Comisia

91.

(4) Structurile neguvernamentale de și pentru tineret,
cu excepția grupurilor informale și a organizațiilor de
tineret ale partidelor politice, pot înființa centre
comunitare de tineret, în funcție de nevoile tinerilor.

(4) Structurile neguvernamentale de și pentru tineret, Urmare modificării la Art.3 lit.
cu excepția grupurilor informale și a organizațiilor de d) a centrului comunitar de
tineret ale partidelor politice, pot înființa centre de tineret în centru de tineret.
tineret, în funcție de nevoile tinerilor.
Autor: Comisia

92.

(5) Înființarea Centrelor comunitare de tineret, cu
excepția centrelor comunitare de tineret înființate de
structurile neguvernamentale de și pentru tineret, se
face cu respectarea normativelor de personal și cu
încadrarea în numărul maxim de posturi și în
prevederile bugetare, aprobate în condițiile legii.

(5) Înființarea centrelor de tineret, cu excepția Urmare modificării la Art.3 lit.
centrelor de tineret înființate de structurile d) a centrului comunitar de
neguvernamentale de și pentru tineret, se face cu tineret în centru de tineret.
respectarea normativelor de personal și cu încadrarea
în numărul maxim de posturi și în prevederile
bugetare, aprobate în condițiile legii.
Autor: Comisia

93.

Art.13
(1) Standardele de calitate pentru activitatea
centrelor comunitare de tineret se aprobă prin ordin al
ministrului tineretului și sportului și vizează condițiile
minime de funcționare în ceea ce privește spațiul și

Art.13
(1) Standardele de calitate pentru activitatea centrelor
de tineret se aprobă prin ordin al ministrului
familiei, tineretului şi egalității de șanse și vizează
condițiile minime de funcționare în ceea ce privește
spațiul și dotarea centrelor, precum și tipurile de
activități și servicii desfășurate în cadrul acestora.

Urmare modificării la Art.3 lit.
d) a centrului comunitar de
tineret în centru de tineret.

30

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat
dotarea centrelor, precum și tipurile de activități și
servicii desfășurate în cadrul acestora.

94.

(2) Centrele comunitare de tineret de interes național
cu personalitate juridică înființate de Ministerul
Tineretului și Sportului și centrele comunitare de
tineret înființate în fiecare județ, ca structuri cu sau
fără personalitate juridică care funcționează în
subordinea direcțiilor județene pentru sport și tineret,
respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a
Municipiului București sau a caselor de cultură ale
studenților și a Complexului Cultural Sportiv
Studențesc Tei, se acreditează de către Ministerul
Tineretului și Sportului, pe baza standardelor de
calitate prevăzute la alin.(1).

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

Autor: Comisia
(2) Centrele de tineret de interes național cu
personalitate juridică înființate de Ministerul
Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și
centrele de tineret înființate în fiecare județ, ca
structuri cu sau fără personalitate juridică care
funcționează în subordinea direcțiilor județene
pentru familie și tineret, respectiv a Direcției
pentru Familie și Tineret a Municipiului București
sau a caselor de cultură ale studenților și a
Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei, se
acreditează de către Ministerul Familiei, Tineretului
și Egalității de Șanse, pe baza standardelor de calitate
prevăzute la alin.(1).

Urmare modificării la Art.3 lit.
d) a centrului comunitar de
tineret în centru de tineret.
Actualizare denumire instituții.

Autor: Comisia

95.

(3) Direcțiile județene pentru sport și tineret,
respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a
municipiului București acreditează, pe baza
standardelor de calitate prevăzute la alin.(1), centrele
comunitare de tineret înființate de către consiliile
județene, consiliile locale, Consiliul General al
Municipiului București și consiliile locale ale
sectoarelor municipiului București, precum și cele
înființate de către structurile neguvernamentale de și
pentru tineret din raza lor teritorială.

(3) Direcțiile județene pentru familie şi tineret,
respectiv Direcția pentru Familie şi Tineret a
Municipiului București acreditează, pe baza
standardelor de calitate prevăzute la alin.(1), centrele
de tineret înființate de către consiliile județene,
consiliile locale, Consiliul General al Municipiului
București și consiliile locale ale sectoarelor
municipiului București, precum și cele înființate de
către structurile neguvernamentale de și pentru
tineret din raza lor teritorială.

Reglementarea ar trebui să
vizeze obținerea de rezultate cu
impact tangibil pentru tineri
(competențe) și mai puțin să
sublinieze instrumentele unei
anumite forme de educație
(cursuri), mai ales că învățarea
noformală acoperă un spectru
mai larg de instrumente.
Actualizare denumire instituții.
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Nr.
crt.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Autor: Comisia

Text adoptat de Senat

Motivarea
amendamentelor propuse

96.

(4) Activitățile de tineret specifice unui centru (4) Activitățile de tineret specifice unui centru de Urmare modificării la Art.3 lit.
comunitar de tineret desfășurate în condițiile tineret desfășurate în condițiile legislației specifice, d) a centrului comunitar de
tineret în centru de tineret.
legislației specifice, includ, fără însă a se limita la includ, fără însă a se limita la acestea, următoarele:
acestea, următoarele:
Autor: Comisia

97.

a) facilitarea învățării nonformale prin cursuri de a) facilitarea învățării nonformale pentru dezvoltarea
de competențe personale și profesionale, în funcție
formare profesională, în funcție de nevoile tinerilor;
de nevoile tinerilor;
Autori:
Pop Rareș Tudor, Filip Havârneanu, Cristian
Brian - Deputați USR

98.

b) servicii de informare, consiliere și orientare NEMODIFICAT
pentru tineri, inclusiv consiliere în domeniul carierei
și antreprenoriatului;

99.

c) servicii de asistență pentru prevenirea și NEMODIFICAT
reducerea efectelor comportamentelor cu risc;

100.

d) promovarea activităților de voluntariat
participare activă a tinerilor la viața comunității;

și NEMODIFICAT

101.

e) facilități pentru petrecerea timpului liber și NEMODIFICAT
activități sportive și culturale;

102.

f) servicii de consultanță pentru
neguvernamentale pentru tineret.

structurile NEMODIFICAT
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Nr.
crt.
103.

104.

105.

106.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

(5) Sunt asimilate centrelor comunitare de tineret de
interes național acele centre comunitare de tineret,
care sunt certificate internațional în urma unui proces
de evaluare de către o entitate internațională
recunoscută în domeniul tineretului și își mențin
acreditarea națională pe durata valabilității certificării
internaționale.

(5) Sunt asimilate centrelor de tineret de interes
național acele centre de tineret, care sunt certificate
internațional în urma unui proces de evaluare de către
o entitate internațională recunoscută în domeniul
tineretului și își mențin acreditarea națională pe durata
valabilității certificării internaționale.

(6) Centrele comunitare de tineret înființate de
Ministerul Tineretului și Sportului și centrele
comunitare de tineret acreditate în conformitate cu
standardele de calitate prevăzute la alin.(1), cu
excepția centrelor înființate de către consiliile
județene și consiliile locale conform prezentei legi, pot
fi finanțate de la bugetul de stat în cadrul unor
programe de finanțare, în limita prevederilor bugetare
aprobate cu această destinație.
(7) Ministerul Tineretului și Sportului constituie
Registrul Național al Centrelor Comunitare de Tineret.
Acest registru are caracter public și are drept scop
evidența centralizată a centrelor comunitare de tineret,
organizându-se și funcționând în baza unui
regulament aprobat prin ordinul ministrului tineretului
și sportului.
Capitolul III
Structuri neguvernamentale de și pentru tineret

(6) Centrele de tineret acreditate pot fi finanțate de
la bugetul de stat, de la bugetul local și din alte
surse conform legii.

Motivarea
amendamentelor propuse

Autor: Comisia

Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată Oana
ȚOIU

(7) Centrele de tineret de interes național sunt
finanțate anual de la bugetul de stat în cadrul unor
programe de finanțare, în limita prevederilor
bugetare aprobate cu această destinație, precum și
din alte surse conform legii.
Autor: deputat Claudiu CHIRA,
NEMODIFICAT
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Nr.
crt.
107.

108.

Text adoptat de Senat
Art.14. - Organizarea și funcționarea organizațiilor
neguvernamentale de și pentru tineret se realizează
potrivit
prevederilor
Ordonanței
Guvernului
nr.26/2000, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr.246/2005, cu modificările și completările
ulterioare, și ale Legii nr.146/2002, cu modificările și
completările ulterioare.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Art.14. - (1) Organizarea și funcționarea organizațiilor
neguvernamentale de și pentru tineret se realizează
potrivit
prevederilor
Ordonanței
Guvernului
nr.26/2000, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr.246/2005, cu modificările și completările
ulterioare, și ale Legii nr.146/2002, cu modificările și
completările ulterioare.

Motivarea
amendamentelor propuse

(2) Organizațiile naționale de tineret sunt structuri
federative ale organizațiilor de tineret care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) au membri activi în cel puțin 10 județe;
b) au conducerea aleasă formată exclusiv din
tineri;
c) au scopul declarat de reprezentare a tinerilor și/
sau a organizațiilor de tineret din România.

Propunerea vizează clarificarea
dimensiunilor
și
reprezentativității structurilor
neguvernamentale de tineret,
precum și mecanismele de
sprijin.

Autor: deputat Claudiu CHIRA
109.

110.

(3) Sunt asimilate organizațiilor naționale de
tineret federațiile naționale studențești care au
membri activi în cel puțin 7 centre universitare din
România și au conducerea formată exclusiv din
persoane care dețin statutul de student.
Autor: deputat Claudiu CHIRA
(4) Organizațiile naționale de tineret și federațiile În prezent în România sunt mai
naționale studențești aparținând minorităților multe organizații naționale de
și federații
naționale care au reprezentativitate în cel puțin 2 tineret precum
studențești
care aparțin
minorităților naționale care nu
34

Nr.
crt.

111.

Text adoptat de Senat

Motivarea
Text propus de Comisie
amendamentelor propuse
(autorul amendamentului)
județe sunt exceptate de la prevederile alin.(2) și îndeplinesc condițiile prevăzute
la alineatele respective. Prin
(3).
aceste
modificări
se
desființează organizațiile de
Autor:
tineret și federațiile studențești
Kolcsár Anquetil-Károly Deputat UDMR care
aparțin
minorităților
naționale. Sunt organizații de
tineret care nu sunt alcătuite din
10 județe și federații studențești
care tot nu sunt alcătuite din 7
centre universitare.
(5) Organizațiile naționale de tineret pot beneficia
anual de alocare financiară de la Ministerul
Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse pentru
plata cotizațiilor în cadrul structurilor de
reprezentare europeană și/ sau internațională.
Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată Oana
ȚOIU

112.

(6) Verificarea îndeplinirii condițiilor de către
organizațiile naționale de tineret se realizează
anual de Ministerul Familiei, Tineretului și
Egalității de Șanse, în cadrul procedurilor de la
alin.(2)-(4).
Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată Oana
ȚOIU

113.

(7) Organizațiile naționale de tineret sunt
consultate obligatoriu de autoritățile centrale în

Amenamentul
constă
în
comasarea a două amenamente
35

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
procesul de elaborare a politicilor publice de
tineret sau cu incidență asupra tinerilor.

Motivarea
amendamentelor propuse

distincte și include Organizația
națională de tineret membră în
structura
europeană
Autor: deputată Oana ȚOIU reprezentativă
de
tineret
recunoscută de către Comisia
Europeană.

114.

Art.15
NEMODIFICAT
(1) Fundațiile județene pentru tineret și a
municipiului București sunt persoane juridice de drept
privat și de utilitate publică, autonome,
neguvernamentale, nepartizane și fără scop lucrativ,
constituite în baza prevederilor Decretului-lege nr.
150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret,
unice la nivelul fiecărui județ și al municipiului
București, ale căror adunări generale sunt constituite
din reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de
tineret care își au sediul în unitatea administrativteritorială respectivă și care își exprimă adeziunea la
scopul acestora.

115.

(2) Modul de organizare și funcționare al fundațiilor NEMODIFICAT
județene pentru tineret și a municipiului București se
realizează în conformitate cu legislația în vigoare.

116.

(3) Fundația Națională pentru Tineret este persoană NEMODIFICAT
juridică de drept privat și de utilitate publică,
autonomă, neguvernamentală, nepartizană și fără scop
lucrativ, a cărei adunare generală este constituită din
reprezentanții fundațiilor județene pentru tineret și a
36

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

municipiului București care își exprimă adeziunea la
scopul acesteia.
(4)
Modul de organizare și funcționare, precum și
alte prevederi privind Fundația Națională pentru
Tineret se realizează în conformitate cu legislația în
vigoare.
Art.16
(1) La elaborarea politicilor proprii în domeniul
tineretului, Guvernul, prin Ministerul Tineretului și
Sportului și/sau autoritățile administrației publice
locale la nivel județean, la nivel de municipiu
reședință de județ, municipiu și oraș precum și la
nivelul municipiului București și sectoarelor
municipiului București, au obligația de a consulta
consilii consultative pentru tineret, în conformitate cu
prevederile prezentei legi.

NEMODIFICAT

119.

(2) La elaborarea politicilor proprii în domeniul
tineretului, autoritățile administrației publice locale la
nivel de comună, convocate public, au obligația de a
consulta forumuri de tineret, în conformitate cu
prevederile prezentei legi.

(2) La elaborarea politicilor proprii în domeniul
tineretului, autoritățile administrației publice locale la
nivel de comună, au obligația de a consulta forumuri
de tineret, convocate public, în conformitate cu
prevederile prezentei legi.
Autori:
Tudor Rareș Pop, Filip Havârneanu, Cristian
Brian - Deputați USR

120.

(3)
În vederea îndeplinirii obligației de consultare NEMODIFICAT
a consiliilor consultative pentru tineret sau a
forumurilor de tineret vor fi aplicate principiile și

117.

118.

Art.16
(1) La elaborarea politicilor proprii în domeniul
tineretului, Guvernul, prin Ministerul Familiei,
Tineretului şi Egalității de Șanse și/sau autoritățile
administrației publice locale la nivel județean, la nivel
de municipiu reședință de județ, municipiu și oraș
precum și la nivelul municipiului București și
sectoarelor municipiului București, au obligația de a
consulta consilii consultative pentru tineret, în
conformitate cu prevederile prezentei legi.

Clarificarea prevederii, în
sensul în care forumurile de
tineret pot fi convocate public,
și nu autoritățile administrației
publice locale cum era
specificat
în
formularea
originală.

Actualizare denumire.
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Nr.
crt.

121.

Text adoptat de Senat
procedura reglementate de Legea nr.52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică,
republicată.
Art.17
(1) Ministerul Tineretului și Sportului, precum și
autoritățile administrației publice locale la nivelul
județelor, municipiilor reședință de județ,
municipiilor, orașelor, respectiv la nivelul
municipiului București și sectoarelor municipiului
București, înființează consilii consultative pentru
tineret ca entități consultative fără personalitate
juridică, prin ordin de ministru, respectiv hotărâri de
consiliu.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Art.17
Actualizare denumire.
(1) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de
Șanse, precum și autoritățile administrației publice
locale la nivelul județelor, municipiilor reședință de
județ, municipiilor, orașelor, respectiv la nivelul
municipiului București și sectoarelor municipiului
București, înființează consilii consultative pentru
tineret ca entități consultative fără personalitate
juridică, prin ordin de ministru, respectiv hotărâri de
consiliu.

122.

(2) Autoritățile administrației publice locale la NEMODIFICAT
nivelul comunelor înființează forumuri de tineret ca
entități consultative fără personalitate juridică, ca
adunări ad-hoc ale tinerilor din comună.

123.

(3) Autoritățile administrației publice au obligația de NEMODIFICAT
a convoca consiliile consultative, respectiv forumurile
de tineret, după caz, pe care le-au constituit cel puțin
trimestrial, pentru a le implica în procesul de
elaborare, evaluare, monitorizare și implementare a
politicilor și activităților de tineret, inclusiv a
bugetelor dedicate acestora.

124.

Motivarea
amendamentelor propuse

(4) Regulamentul de organizare și funcționare a În vederea asigurării unei bune
consiliilor consultative și forumurilor de tineret se organizări, care să țină cont de
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Nr.
crt.

125.
126.

Text adoptat de Senat

Motivarea
Text propus de Comisie
amendamentelor propuse
(autorul amendamentului)
aprobă prin ordin de ministru sau hotărâre a adunării specificul fiecărei instituții,
deliberative, după caz.
acestea își stabilesc propriul
regulament
privind
Autori:
funcționarea
consiliilor
Tudor Rareș Pop, Filip Havârneanu, Cristian consultative / forumurilor de
Brian - Deputați USR
tineret.

Capitolul IV
NEMODIFICAT
Facilități acordate tinerilor
(1) Statul, prin autoritățile administrației publice NEMODIFICAT
centrale cu atribuții în domeniul antreprenoriatului,
susține dezvoltarea de programe de stimulare
antreprenorială accesibile tuturor tinerilor care doresc
să înființeze o afacere.

127.

(2) În vederea cunoașterii drepturilor, libertăților și NEMODIFICAT
obligațiilor pe care tinerii le au în societate, autoritățile
administrației publice centrale și locale susțin accesul
gratuit al acestora la programe de educație civică și
juridică.

128.

(3) Autoritățile administrației publice centrale și NEMODIFICAT
locale vor informa tinerii cu privire la principalele
modificări referitoare la drepturile și obligațiile pe
care le au, la obținerea capacității restrânse de
exercițiu, respectiv la obținerea capacității depline de
exercițiu.
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Nr.
crt.
129.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
(4) Statul, în vederea unei mai facile integrări a NEMODIFICAT
tinerilor în societate în general și pe piața muncii în
special, asigură accesul gratuit al acestora la proiecte
și programe care au drept scop formarea unor abilități
practice de viață.
Text adoptat de Senat

130.

(5) Autoritățile administrației publice centrale și NEMODIFICAT
locale cu atribuții în domeniul culturii asigură tinerilor
accesul gratuit la fondul de carte și la sursele de
informare existente pentru încurajarea accesului la
cultură al tinerilor, precum și crearea unor spații de
dialog cultural pentru tineri la nivelul comunității,
inclusiv
prin
activități
de
promovare
a
multiculturalității reprezentate de tinerii dintr-o
comunitate.

131.

(6) Autoritățile administrației publice centrale și
locale cu atribuții în domeniul educației și formării
facilitează tinerilor accesul la stagiile de practică în
cadrul administrației publice centrale și locale în
condițiile legii.

132.

(7) Autoritățile administrației publice centrale și NEMODIFICAT
locale asigură promovarea și practicarea educației
fizice și a sportului de masă în rândul tinerilor prin
mijloace specifice, în condițiile legii.

(6) Autoritățile administrației publice centrale și
locale cu atribuții în domeniul educației și formării
facilitează tinerilor accesul la stagiile de practică și de
internship în cadrul administrației publice centrale și
locale, în condițiile legii.
Autori:
Tudor Rareș Pop, Filip Havârneanu, Cristian
Brian, Oana Țoiu - Deputați USR

Motivarea
amendamentelor propuse

Internshipul este o formă de
angajare, recunoscută prin lege,
care
oferă
tânărului
posibilitatea dobândirii de
experiență profesională. Prin
urmare, pentru exhaustivitate,
este oportun să fie menționat în
cadrul acestei prevederi.
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Nr.
crt.
133.

134.

135.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

(8)
Autoritățile administrației publice locale, prin NEMODIFICAT
hotărârile organelor sale deliberative, pot acorda
facilități, inclusiv financiare, tinerilor, în vederea
utilizării sistemelor de mijloace de transport local.
Art.19
NEMODIFICAT
Statul dezvoltă și implementează programe naționale
și sectoriale pentru acordarea de facilități fiscale
tinerilor.
Art.20
NEMODIFICAT
(1) Statul facilitează, prin programe specifice
implementate de către administrația publică, accesul
tinerilor la activități de învățare în contexte nonformale și informale, în vederea încurajării învățării în
afara sistemului formal de educație.

136.

(2) Statul stimulează atragerea în activitatea de NEMODIFICAT
cercetare științifică a absolvenților cu potențial
deosebit pentru domeniul în care își desfășoară
activitatea și readucerea în țară a specialiștilor tineri
care studiază sau au absolvit studii universitare în
străinătate.

137.

(3) Statul va susține și stimula inițiativele tinerilor în NEMODIFICAT
domeniul cercetării științifice, indiferent de domeniul
de cercetare.
(4) Statul, prin instituțiile sale, sprijină
participarea activă a tinerilor în societate prin
promovarea dialogului structurat, a comunicării
constructive și a participării tinerilor în procesul

138.

Motivarea
amendamentelor propuse
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
decizional. În acest sens, Ministerul Familiei,
Tineretului și Egalității de Șanse înființează, prin
ordin al ministrului, Programul Național de
Participare a Tinerilor, finanțat anual de la bugetul
de stat în limita prevederilor bugetare aprobate cu
această destinație.

Motivarea
amendamentelor propuse

Autor: deputat Claudiu CHIRA
139.

(5) Programul Național de Participare a Tinerilor
poate fi sprijinit de stat, de structuri ale
administrației
centrale,
de
organizații
neguvernamentale
și
de
structuri
ale
administrației locale, în vederea creșterii
participării tinerilor în procesele decizionale.
Autor: deputat Claudiu CHIRA

140.

(6) Statul poate aloca fonduri pentru susținerea
Programului Național de Participare a Tinerilor. La
nivel județean, structurile județene și locale pot
aloca fonduri din búgetele proprii pentru
desfășurarea de campanii de informarea tinerilor
în parteneriat cu organizații neguvernamentale de
și pentru tineret, inclusiv pentru participarea la
vot în cazul scrutinelor naționale, județene și/sau
locale.
Autor: deputat Vasile Cîtea, deputată Oana ȚOIU

141.

(7) Modul de organizare și funcționare, precum și
alte prevederi care vizează Grupul Național de
42

Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
Lucru privind dialogul structurat se stabilesc prin
ordin al ministrului familiei, tineretului și
egalității de șanse.

Motivarea
amendamentelor propuse

Autor: deputat Claudiu CHIRA
142.

Art.21.- Statul, prin instituțiile sale cu responsabilități NEMODIFICAT
în domeniul tineretului, încurajează activitatea de
voluntariat în rândul tinerilor prin:

143.

a) sprijinirea structurilor neguvernamentale de și NEMODIFICAT
pentru tineret, care asigură condiții pentru participarea
tinerilor la acțiuni de voluntariat în domenii de interes
public, desfășurate în folosul altor persoane sau al
societății, organizate de către persoane juridice de
drept public sau de drept privat fără scop lucrativ, fără
remunerație, individual sau în grup, potrivit
prevederilor Legii nr.78/2014 privind reglementarea
activității de voluntariat în România, cu modificările
ulterioare;

144.

b)
recunoașterea activităților de voluntariat NEMODIFICAT
pentru tineri, efectuate atât pe teritoriul României, cât
și pe teritoriul altor state, și recunoașterea abilităților
dezvoltate prin voluntariat, deopotrivă pentru cetățenii
români, străini sau apatrizi, în conformitate cu
convențiile internaționale la care România este parte
și cu Legea nr.78/2014, cu modificările ulterioare.
Capitolul V
NEMODIFICAT

145.
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Nr.
crt.

146.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

Factori de risc specifici și măsuri privind protecția
socială a tinerilor
Art.22.
NEMODIFICAT
(1) Pentru prevenirea și combaterea sărăciei și a
riscului de excluziune socială a tinerilor și a familiilor
tinere, prin politicile publice inițiate, statul:

147.

a)
facilitează tinerilor aparținând grupurilor NEMODIFICAT
vulnerabile: acces la locuință, la asistență socială și
medicală, la educație și la loc de muncă;

148.

b) instituie măsuri de sprijin conform nevoilor NEMODIFICAT
specifice persoanelor, familiilor și grupurilor
vulnerabile;

149.

c) tinerii din grupuri vulnerabile care doresc să
urmeze una din formele de învățământ superior din
sistemul public beneficiază de gratuitate privind taxele
de admitere și de școlarizare, respectiv de locuri
bugetate garantate, conform Legii educației naționale
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

c) tinerii din grupuri vulnerabile care doresc să urmeze
una din formele de învățământ superior din sistemul
public beneficiază de gratuitate privind taxele de
admitere și de școlarizare, cazare în căminele și
internatele instituțiilor de învățământ superior,
respectiv de locuri bugetate garantate, conform Legii
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare.
Autori:
Tudor Rareș Pop, Filip Havârneanu, Cristian
Brian, Oana Țoiu- Deputați USR

150.

(2)
Tinerii care nu dispun de resursele necesare NEMODIFICAT
pentru satisfacerea unui nivel de trai minimal, au
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Nr.
crt.

151.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

dreptul, în condițiile Legii nr.292/2011, cu
modificările și completările ulterioare, la servicii și
beneficii sociale, în vederea depășirii situațiilor de
dificultate, prevenirii și combaterii riscului de
excluziune socială.
Art.23.- În domeniul facilitării și stimulării inserției NEMODIFICAT
socio-profesionale a tinerilor, statul are următoarele
obligații:

152.

a) asigură crearea și funcționarea unui sistem de NEMODIFICAT
consiliere și orientare privind alegerea carierei
profesionale pentru tineri în conformitate cu
prevederile legale în vigoare, referitoare la activitatea
de consiliere și orientare profesională pentru tineri;

153.

b) asigură condiții corespunzătoare pentru integrarea
socio-profesională a tinerilor aparținând grupurilor
vulnerabile, inclusiv a tinerilor care aparțin
minorităților naționale, a tinerilor care pot fi
discriminați pe criteriul orientării sexuale, a tinerilor
care nu lucrează și nu urmează niciun program
educațional sau de formare, a tinerilor imigranți;

b) asigură condiții corespunzătoare pentru integrarea
socio-profesională a tinerilor aparținând grupurilor
vulnerabile, pentru tinerele femei, cu prioritate
pentru tinerele mame, inclusiv a tinerilor care aparțin
minorităților naționale, a tinerilor care pot fi
discriminați pe criteriul criterii etnice, religioase, de
limbă, orientării sexuale, a tinerilor care nu lucrează
şi nu urmează niciun program educațional sau de
formare, a tinerilor imigranți;
Autor: Kolcsár Anquetil-Károly Deputat UDMR,
Oana Țoiu - deputată USR
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Nr.
crt.
154.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
c) promovează politici incluzive și nediscriminatorii NEMODIFICAT
în vederea ocupării unui loc de muncă de către tineri,
cu prioritate pentru tinerii părinți;
Text adoptat de Senat

155.

d) facilitează accesul tinerilor pe piața muncii, prin NEMODIFICAT
stimularea persoanelor fizice sau juridice care
încadrează în muncă, cu prioritate, personal tânăr,
potrivit prevederilor legale în vigoare;

156.

e) stimulează, prin facilități fiscale, încadrarea în NEMODIFICAT
muncă a tinerilor studenți, potrivit prevederilor legale
în vigoare;

157.

f) asigură condițiile necesare recalificării și NEMODIFICAT
reconversiei profesionale a tinerilor aflați temporar în
afara pieței muncii, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;

158.

g) asigură facilități pentru tinerii care sunt activi pe NEMODIFICAT
piața muncii în vederea păstrării locului de muncă și
echilibrului dintre viața profesională și cea personală;

159.

h) creează un sistem de monitorizare a evoluției NEMODIFICAT
pieței muncii pentru tineri și de gestiune a curriculei
școlare, în vederea consolidării rolului instituțiilor de
învățământ în raport cu cerințele sociale, civice și ale
pieței muncii;

Motivarea
amendamentelor propuse
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Nr.
crt.
160.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
i) acordă facilități fiscale, eliminarea de taxe de NEMODIFICAT
înființare și scutirea de impozit pe venit pentru un an
de zile pentru cazul în care societățile comerciale sunt
înființate de tineri, care au cel puțin studiile obligatorii
finalizate;
Text adoptat de Senat

161.

j) acordă sprijin tinerelor mame, prin crearea unor NEMODIFICAT
posibilități de a ocupa locuri de muncă cu jumătate de
normă (part-time job-uri);

162.

k) acordă sprijin tinerilor pentru înființarea de NEMODIFICAT
întreprinderi mici și mijlocii și pentru realizarea de
investiții, prin programe de creditare preferențială, cu
prioritate în mediul rural și în zonele geografice cu
nivel economic scăzut, conform legii.

163.

l) sunt scutiți de la plata impozitului pe venit, pentru o
perioadă de 1 an, tinerii aflați la prima încadrare în
muncă.
Autor:
Kolcsar Karoly - Deputat UDMR

164.

m) elaborează programe de sprijin, asistență și
consiliere pentru tinerii români din afara granițelor
țării, dedicate inclusiv stimulării întoarcerii în țară a
acestora.

Motivarea
amendamentelor propuse

La art. 23 după lit. k) se
introduce o literă nouă, lit. l).
Se va stimula inserția
profesională a tinerilor.

Amendamentul vizează atât
acordarea de servicii tinerilor
români pe parcursul șederii în
străinătate, pentru diverse
problematici
(aspecte
Autori:
birocratice, orientare în carieră,
Tudor Rareș Pop, Filip Havârneanu, Cristian formare,
combaterea
Brian, Simina Tulbure - Deputat USR
excluziunii
sociale,
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse
asistență legală, etc), cât și
stimularea întoarcerii acasă prin
politici și programe specifice.
Tinerii care iau în calcul decizia
întoarcerii
întâmpină,
în
general, provocări solide, de la
cele de natură administrativă
până la inserția pe piața muncii
și integrarea socială. Este în
interesul statului să sprijine un
proces armonios de reintegrare
și de reîncepere a activității pe
teritoriul
României,
cu
precădere având în vedere că,
prin servicii de consiliere,
facilități și programe relevante
(spre exemplu, granturi pentru
deschiderea de afaceri sau
sesiuni
de
formare
profesională), acești tineri vor
putea deveni o reală resursă de
dezvoltare pentru comunitățile
în care se întorc.

165.

Art.24
NEMODIFICAT
(1) Statul, în domeniul protecției sociale, acționează,
cu prioritate, pe următoarele direcții:

166.

a) asigură consultanță gratuită în domeniul NEMODIFICAT
planificării familiale, pentru tineri și familiile tinere;
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Nr.
crt.
167.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
b) acordă sprijin tinerilor în obținerea de credite NEMODIFICAT
bancare;
Text adoptat de Senat

168.

c) dezvoltă cu prioritate programe naționale în NEMODIFICAT
domeniul construcției de locuințe sociale, pentru tineri
și familii tinere cu venituri reduse;

169.

d) asigură programe specifice de locuințe tinerilor NEMODIFICAT
pentru care s-a instituit măsura protecției sociale la
împlinirea vârstei de 18 ani, pentru 2 ani.

170.

(2) Statul sprijină construcția sau achiziția de locuințe (2) Statul sprijină construcția sau achiziția de locuințe
în proprietate pentru tineri și familiile tinere, în proprietate pentru tineri și familiile tinere, cu vârsta
cuprinsă între 18 și 35 de ani, acordându-le facilități,
acordându-le facilități în acest sens.
inclusiv financiare, în acest sens.
Autor:
Kolcsar Karoly - Deputat UDMR

171.

(3)
Statul adoptă măsuri de susținere a familiilor NEMODIFICAT
tinere, care au în întreținere cel puțin 2 copii minori.
Art.25.- Statul adoptă măsuri specifice care vizează, NEMODIFICAT
direct sau indirect, crearea de oportunități pentru
tinerii sau familiile tinere care au domiciliul stabil în
mediul rural.
Art.26
NEMODIFICAT
(1) Alte măsuri pe care statul are obligația să le
adopte în vederea atenuării impactului factorilor de
risc specifici asupra tinerilor și familiilor tinere, sunt
următoarele:

172.

173.

Motivarea
amendamentelor propuse

Facilitățile privind taxele și
impozitele ar constitui un
beneficiu major pentru tineri și
familiile tinere.
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Nr.
crt.
174.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
a) dezvoltă programe specifice pentru prevenirea și a) dezvoltă programe specifice pentru prevenirea și
combaterea consumului de alcool, tutun, droguri și de combaterea consumului de alcool, tutun, droguri și de
alte substanțe nocive, precum și a delincvenței în alte substanțe nocive, precum și a traficului de
persoane și delincvenței în rândul tinerilor:
rândul tinerilor:
Autori:
Tudor Rareș Pop, Filip Havârneanu, Cristian
Brian, Oana Țoiu - Deputați USR
Text adoptat de Senat

175.

b) promovează măsuri pentru reintegrarea socială a NEMODIFICAT
tinerilor dependenți de alcool, tutun, droguri, alte
substanțe nocive sau cei supuși factorilor de risc;

176.

c) acordă servicii medicale, medicamente și NEMODIFICAT
dispozitive medicale în sistemul asigurărilor sociale
de sănătate, cu sau fără plata contribuției de asigurări
sociale de sănătate, în condițiile Legii nr.95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, și ale Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare;

177.

d) acționează pentru reintegrarea socio-profesională NEMODIFICAT
a tinerilor proveniți din penitenciare, centre de
reeducare și institute medical-educative;

178.

e) asigură accesul gratuit al tinerilor la programele NEMODIFICAT
de educație pentru sănătate;

Motivarea
amendamentelor propuse
Traficul de persoane, inclusiv
în rândul tinerilor, reprezintă în
continuare o problemă, mai
ales în contextul riscurilor
asociate cu căutarea de
oportunități de muncă în afara
granițelor țării.
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Nr.
crt.
179.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
f) asigură îmbunătățirea condițiilor de viață ale NEMODIFICAT
tinerilor din cartierele și zonele defavorizate prin
facilitarea accesului la servicii publice;
Text adoptat de Senat

180.

g) asigură consiliere și alte programe de planificare NEMODIFICAT
familială;

181.

h) pune în aplicare măsuri concrete pentru a NEMODIFICAT
descuraja segregarea grupurilor de tineri și izolarea
tinerilor;

182.

i) facilitează accesul tinerilor la bazele sportive i) facilitează accesul tinerilor la bazele sportive.
aflate în administrarea Ministerului Tineretului și
Autor: Comisia
Sportului.

183.

j) facilitează, prin reduceri de tarife și taxe, accesul
tinerilor la toate categoriile de transport efectuate de
societăți comerciale cu capital majoritar de stat.
Autor:
Kolcsar Karoly - Deputat UDMR

184.

Motivarea
amendamentelor propuse

La art. 26 alin. (1) după lit. i)
se introduce o literă nouă, lit. j)
Această facilitate contribuie la
stimularea inserției socioprofesionale a tinerilor și
facilitează accesul tinerilor pe
piața muncii (ex: SNTFC CFR
Călători SA, SC Transporturile
Aeriene Române SA –
TAROM, SC NAVROM SA,
etc)
k) facilitează accesul tinerilor la servicii de consiliere Conform unui raport al
psihologică și alte terapii specializate în vederea Eurofund din 2019, „Crisis
combaterii problemelor ce pot afecta sănătatea mintală point: Well-being of young
a acestora.
people still defined by the
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

economic crisis”, 14% din
Autori: tinerii Uniunii Europene
Tudor Rareș Pop, Filip Havârneanu, Cristian prezintă risc de a dezvolta
Brian, Simina Tulbure - Deputat USR depresie, iar 4% dintre tinerii
cu vârsta între 15 – 24 de ani
suferă de depresie cronică.
Totodată, studiul IRES,
„Diagnoza 2020 – Tineretul și
așteptările sale”, procentajul
tinerilor care își apreciază viața
cotidiană drept bună a scăzut
de la 62%, în 2018, la 57% în
2020. Chiar mai mult, datele
obținute în urma apelurilor
înregistrate în contextul
helpline-ului depreHUB arată
că tinerii cu vârste între 18 și
28 de ani au fost cei mai
profund afectați de efectele
pandemiei asupra sănătății
mintale în anul 2021, în
România, 44.4% dintre
beneficiarii acestui serviciu
aparținând acestui grup. Aceste
date, alături de toate celelalte
experiențe și realități
fundamentate în contextul
pandemiei, demonstrează o
sporire nepermis de accelerată
a problemelor de sănătate
mintală în rândul tinerilor,
aspect care determină o calitate
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse
scăzută a vieții și generează
provocări sau impedimente
masive în toate domeniile și
acțiunile specifice vieții
cotidiene.

185.

(2)
Serviciile medicale, medicamentele și
dispozitivele medicale prevăzute la lit.c) se suportă
din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale
de sănătate, în condițiile Legii nr.95/2006, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, ale
programelor naționale de sănătate și ale normelor
tehnice de realizare a programelor naționale de
sănătate, precum și ale contractului-cadru și ale
normelor sale de aplicare.

(2) Serviciile medicale, medicamentele și Tehnică legislativă
dispozitivele medicale prevăzute la alin.(1) lit.c) se
suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări
sociale de sănătate, în condițiile Legii nr.95/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
ale programelor naționale de sănătate și ale normelor
tehnice de realizare a programelor naționale de
sănătate, precum și ale contractului-cadru și ale
normelor sale de aplicare.
(Comisia pentru tineret și sport)

186.

Capitolul VI
Finanțarea activității de tineret
Art.27.- Ministerul Tineretului și Sportului își asigură
sursele pentru finanțarea activităților de tineret din:
a) alocații de la bugetul de stat;
b) venituri proprii;
c) donații și sponsorizări.

NEMODIFICAT

187.

(1) Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de
Șanse își asigură sursele pentru finanțarea activităților
de tineret din:
a) alocații de la bugetul de stat;
b) venituri proprii;
c) donații și sponsorizări.
Autor: deputat Vasile Cîtea

188.

(2) Finanțarea nerambursabilă de la bugetul de
stat și/ sau de la bugetele locale și a proiectelor și
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
acțiunilor de sau pentru tineret se poate realiza
folosind și mecanisme de finanțare simplificată.

Motivarea
amendamentelor propuse

Membrii comisiei
189.

(3) Apelul public de finanțare trebuie să conțină
cel puțin modalitatea și criteriile de selecție, modul
de implementare, finanțare și raportare precum și
indicatorii de proces și/sau de rezultat urmăriți.
Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată Oana
ȚOIU

190.

(4) Pot participa la selecție numai organizațiile de
sau pentru tineret. Criteriile de selecție vor fi
stabilite prin ordin al ministrului familiei,
tineretului şi egalității de șanse.
Autor: deputat Vasile Cîtea

191.

Art.28.- Autoritățile administrației publice locale Art.28. - (1) Autoritățile administrației publice locale
alocă anual, în cadrul bugetelor proprii, fonduri alocă anual, în cadrul bugetelor proprii, fonduri
destinate activităților de tineret, astfel:
destinate activităților de tineret, astfel:

192.

a) minimum 25% din fondurile județene destinate NEMODIFICAT.
activității de tineret vor fi utilizate pentru programe
adresate mediului rural. În cazul în care nu există
inițiative de activități de tineret în mediul rural, sumele
se realocă celor din mediul urban;
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Nr.
crt.
193.

194.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
b) minimum 50% din fondurile destinate activităților b) minimum 50% din fondurile destinate activităților
de tineret vor fi atribuite prin concurs de proiecte, în de tineret vor fi atribuite prin concurs de proiecte, în
condițiile Legii nr.350/2005 privind regimul condițiile prezentei legi.
finanțărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activități nonprofit de interes general,
Autor: deputat Claudiu CHIRA
cu modificările și completările ulterioare.
(2) Autoritățile administrației publice locale pot
oferi cu titlu gratuit bază materială de tineret
necesară desfășurării activităților destinate
tinerilor și organizațiilor de și pentru tineret.
Text adoptat de Senat

Motivarea
amendamentelor propuse

Autor: deputat Claudiu CHIRA
195.

Art.29.
NEMODIFICAT
(1) Veniturile fără caracter economic ale
organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret
sunt neimpozabile și includ:

196.

a) cotizațiile și contribuțiile bănești sau în natură ale NEMODIFICAT
membrilor sau simpatizanților;

197.

b) donațiile, legatele, sumele și bunurile primite din NEMODIFICAT
sponsorizări;

198.

c) dobânzile și dividendele obținute din plasarea NEMODIFICAT
disponibilităților realizate din venituri neeconomice,
în condițiile legii;

199.

d) veniturile obținute din administrarea și NEMODIFICAT
valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

200.

e) resursele obținute de la bugetul de stat și de la NEMODIFICAT
bugetele locale;

201.

f) veniturile obținute din reclamă și publicitate, cu NEMODIFICAT
excepția celor realizate prin unități specializate în
acest domeniu;

202.

g) veniturile pentru care se datorează impozite pe NEMODIFICAT
spectacole.

Motivarea
amendamentelor propuse

h) resursele obținute pentru desfășurarea de
proiecte de tineret în regim de costuri unitare și
sume forfetare.

203.

Autor: deputat Claudiu CHIRA
204.

(2) Organizațiile neguvernamentale de și pentru NEMODIFICAT
tineret de utilitate publică sunt supuse la plata taxelor
și impozitelor locale la nivelul minim prevăzut de
Legea nr.227/2015, cu modificările și completările
ulterioare.

205.

(3) Organizațiile neguvernamentale de și pentru
tineret sunt scutite de impozitul pe profit atunci când
utilizează cel puțin 80% din veniturile obținute din
orice sursă licită în scopul realizării obiectivelor
pentru care au fost autorizate, inclusiv pentru

(3) Organizațiile neguvernamentale de și pentru
tineret sunt scutite de impozitul pe profit atunci când
utilizează cel puțin 80% din veniturile obținute din
orice sursă licită în scopul realizării obiectivelor
pentru care au fost autorizate, inclusiv pentru
cheltuieli de investiții și dotări, precum și pentru
cheltuieli de funcționare. Consiliile locale pot decide
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Nr.
crt.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
cheltuieli de investiții și dotări, precum și pentru anual diminuarea sau scutirea de la plata taxelor și
impozitelor
locale
a
organizațiilor
cheltuieli de funcționare.
neguvernamentale de și pentru tineret.
Text adoptat de Senat

Motivarea
amendamentelor propuse

Autor: deputat Claudiu CHIRA

206.

(4) Organizațiile neguvernamentale de și pentru NEMODIFICAT
tineret pot beneficia de finanțare din fonduri publice
cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

207.

(5)
Administrația publică alocă subvenții pentru (5) Administrația publică alocă anual subvenții pentru
susținerea activității de bază a structurilor de și/sau susținerea activității de bază a structurilor de și/sau
pentru tineret, pe bază de concurs de proiecte.
pentru tineret, pe bază de concurs de proiecte.
Autor: deputat Claudiu CHIRA

208.
209.

210.

Capitolul VII
NEMODIFICAT
Zilele Tineretului
Art.30
NEMODIFICAT
(1) Se instituie ziua de 2 mai ca Ziua Națională a
Tineretului.
(2) Cu prilejul Zilei Naționale a Tineretului se NEMODIFICAT
organizează activități sociale, culturale, artistice,
sportive și turistice și se difuzează, prin mijloacele de
informare în masă, materiale care vizează domeniile
de interes ale tineretului.
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Nr.
crt.
211.

212.

213.

214.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
(3) Autoritățile administrației publice centrale și NEMODIFICAT
locale, inclusiv instituțiile și serviciile publice
deconcentrate, cu atribuții în domeniul tineretului,
educației, culturii, sportului, cercetării, turismului,
protecției mediului, sănătății și finanțelor, pot acorda
sprijin material, financiar și organizatoric sărbătoririi
Zilei Naționale a Tineretului, în limita și potrivit
destinațiilor stabilite prin bugetele proprii.
Text adoptat de Senat

Motivarea
amendamentelor propuse

(4)
Societatea Română de Radiodifuziune și NEMODIFICAT
Societatea Română de Televiziune vor difuza emisiuni
pentru tineret, cu prioritate, în perioada 26 aprilie - 2
mai.
Art.31
NEMODIFICAT
(1) Se instituie Ziua Adolescentului și se sărbătorește
în cea de-a doua duminică a lunii mai.
(2) România sărbătorește ziua de 12 august ca Ziua
Internațională a Tineretului prin programe, proiecte și
activități specifice, organizate de autoritățile
administrației publice centrale și locale.

(2) România sărbătorește ziua de 12 august ca Ziua
Internațională a Tineretului prin programe, proiecte și
activități specifice, organizate de autoritățile
administrației publice centrale și locale, sub egida
temei anuale alese de Organizația Națiunilor Unite.
Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată Oana Țoiu

215.

(3) România sărbătorește ziua de 17 noiembrie ca NEMODIFICAT
Ziua Internațională a Elevului și a Studentului.

216.

Capitolul VIII

NEMODIFICAT
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

Baza materială destinată activității de tineret
217.

Art.32
(1) Patrimoniul destinat activității de tineret, în sensul
prezentei legi, cuprinde totalitatea terenurilor și
spațiilor, amenajărilor, instalațiilor și construcțiilor,
precum și alte bunuri destinate organizării și
desfășurării activității de tineret, aflate în
administrarea Ministerului Tineretului și Sportului,
prin direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv
Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului
București și casele de cultură ale studenților, respectiv
Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei.

Art.32
(1) Patrimoniul destinat activității de tineret, în sensul
prezentei legi, cuprinde totalitatea terenurilor și
spațiilor, amenajărilor, instalațiilor și construcțiilor,
precum și alte bunuri destinate organizării și
desfășurării activității de tineret.
Autor: deputat Claudiu CHIRA

218.

(2) Bunurile prevăzute la alin.(1) se află, după caz, în NEMODIFICAT
domeniul public sau privat al statului.

219.

(3)
Ministerul Tineretului și Sportului, direcțiile
județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția
pentru Sport și Tineret a Municipiului București și
casele de cultură ale studenților, respectiv Complexul
Cultural Sportiv Studențesc Tei, în derularea activității
de tineret, pot utiliza și alte bunuri, aparținând unor
persoane juridice de drept privat, numai cu acordul
prealabil al acestora, în baza unui act juridic semnat de
ambele părți.

(3) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Actualizare denumiri.
Șanse, direcțiile județene pentru familie şi tineret,
respectiv Direcția pentru Familie şi Tineret a
Municipiului București și casele de cultură ale
studenților, respectiv Complexul Cultural Sportiv
Studențesc Tei, în derularea activității de tineret, pot
utiliza și alte bunuri, aparținând unor persoane juridice
de drept privat, numai cu acordul prealabil al acestora,
în baza unui act juridic semnat de ambele părți.
Autor: Comisia

220.

Art.33

NEMODIFICAT
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

(1) Bunurile din domeniul public al statului prevăzute
la art.32 pot trece în domeniul public al autorităților
administrației publice locale, în condițiile legii, cu
obligația menținerii destinației.
221.

222.

(2)
Autoritățile administrației publice locale pot NEMODIFICAT
contribui la întreținerea, modernizarea și dezvoltarea
bazei materiale pentru activitatea de tineret, aflate în
patrimoniul acestora, în condițiile legii.
(3) Autoritățile administrației publice, societățile
comerciale al căror acționar majoritar este statul
prin autoritățile sale, societățile comerciale ai
căror acționari majoritari sunt societățile
comerciale la care statul prin autoritățile sale este
acționar majoritar, precum și persoanele juridice
de drept privat care dețin statut de utilitate
publică inclusiv datorită bazei materiale de tineret
pe care o dețin sau o administrează, sunt obligate
să păstreze destinația acesteia în proporție de cel
puțin 50% și să o mențină în stare de funcționare.
Autor: deputat Claudiu CHIRA

223.

(4) Schimbarea destinației în proporție mai mare
de 50%, pentru o perioadă neîntreruptă mai mare
de 6 luni sau desființarea unor baze de tineret
aparținând domeniului public ori privat al statului
sau al unităților administrativ-teritoriale se va
putea face numai cu constituirea sau asigurarea
prealabilă a altor baze de tineret similare celor
desființate, care vor avea o suprafață utilă pentru
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
activități de tineret echivalentă cu cel puțin
jumătate din suprafața totală propusă spre
desființare sau schimbare de destinație. Noua bază
de tineret trebuie să fie în aceeași unitate
administrativ-teritorială în care avea sediu fosta
bază de tineret.

Motivarea
amendamentelor propuse

Autor: deputat Claudiu CHIRA
224.
225.

Capitolul IX
NEMODIFICAT
Sancțiuni
Art.34
NEMODIFICAT
(1) Neconvocarea consiliului consultativ pentru
tineret pentru o perioadă mai mare de 6 luni de către
conducătorii autorităților competente constituie
contravenție și se sancționează cu amendă între 500 și
2500 lei.

226.

(2) Neinvitarea la ședințele consiliilor județene, NEMODIFICAT
Consiliului General al Municipiului București și
consiliilor locale a membrilor consiliilor consultative
pe probleme de tineret sau a membrilor forumului
pentru tineret, după caz, în condițiile art.11 alin.(3),
constituie contravenție și se sancționează de către
instituția prefectului cu amendă între 500 și 2500 lei.

227.

(3) Adoptarea de către autoritatea administrației NEMODIFICAT
publice locale, respectiv județene a unui buget care nu
respectă prevederile art.28 al prezentei legi constituie
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

contravenție și se sancționează de către instituția
prefectului cu amendă între 10.000 și 20.000 lei.
228.

(4) Neadoptarea, în termen de maximum 6 luni de la NEMODIFICAT
data intrării în vigoare a prezentei legi, de către
consiliile județene, Consiliul General al Municipiului
București și consiliile locale a strategiilor locale în
domeniul tineretului și a planurilor de măsuri,
constituie contravenție și se sancționează de către
instituția prefectului cu amendă între 10.000 și 20.000
lei.

229.

(5) Neconvocarea trimestrială în vederea consultării
pentru implementarea strategiei locale în domeniul
tineretului și a planului de măsuri aferent, de către
consiliile județene, Consiliul General al Municipiului
București și consiliile locale a serviciilor
deconcentrate cu atribuții în domeniul tineretului de pe
raza lor teritorială, după caz și
a consiliilor
consultative pe probleme de tineret ce funcționează pe
lângă autoritățile respective, constituie contravenție și
se sancționează de către instituția prefectului cu
amendă între 500 și 2500 lei.
Capitolul X
Dispoziții tranzitorii și finale
Art.35
(1) Centrele comunitare de tineret preiau activitățile
de informare, consiliere și educație nonformală pentru
tineret existente la data intrării în vigoare a prezentei

230.
231.

NEMODIFICAT

NEMODIFICAT
Art.35
(1) Centrele de tineret preiau activitățile de
informare, consiliere și educație nonformală pentru
tineret existente la data intrării în vigoare a prezentei
legi, aferente centrelor de tineret subordonate

Actualizare denumire.
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Nr.
crt.

232.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
legi, aferente centrelor de tineret subordonate Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalității de
Șanse.
Ministerului Tineretului și Sportului.
Text adoptat de Senat

(2)
Dispozițiile cu privire la casele de cultură ale
studenților din prezenta lege se aplică doar instituțiilor
aflate în subordinea Ministerului Tineretului și
Sportului.

Motivarea
amendamentelor propuse

Autor: Comisia
(2) Dispozițiile cu privire la casele de cultură ale
studenților din prezenta lege se aplică doar instituțiilor
aflate în subordinea Ministerului Familiei,
Tineretului şi Egalității de Șanse.
Autor: Comisia

233.

Art.36.- În termen de 120 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, Ministerul Tineretului și
Sportului va elabora norme de aplicare a acesteia, care
vor fi adoptate prin hotărâre a Guvernului.

Art.36.- În termen de 120 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, Ministerul Familiei,
Tineretului şi Egalității de Șanse va elabora norme
de aplicare a acesteia, care vor fi adoptate prin hotărâre
a Guvernului.
Autor: Comisia

234.

Art.37.- Pentru punerea în aplicare a prezentei legi se NEMODIFICAT
vor adopta următoarele măsuri:

235.

a) în termen de 60 de zile de la data intrării în NEMODIFICAT
vigoare a prezentei legi, vor fi duse la îndeplinire
prevederile art.17 alin.(1), în cazul în care aceste
entități nu au fost deja înființate prin această
modalitate;
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Nr.
crt.
236.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
b) în termen de 90 de zile de la data intrării în NEMODIFICAT
vigoare a prezentei legi, vor fi duse la îndeplinire
prevederile art.13 alin.(1);
Text adoptat de Senat

Motivarea
amendamentelor propuse

237.

c) în termen de 90 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, Ministerul Tineretului și
Sportului aprobă, prin ordin al ministrului,
metodologia de acreditare a centrelor comunitare de
tineret;

c) în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei legi, se aprobă, prin ordin al ministrului
familiei, tineretului şi egalității de șanse
metodologia de acreditare a centrelor de tineret;
Autor: deputat Vasile Cîtea

238.

d) în termen de 90 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, Ministerul Tineretului și
Sportului aprobă, prin ordin al ministrului,
regulamentul de funcționare al Registrului Național al
Centrelor comunitare de tineret;

d) în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare Actualizare denumire.
a prezentei legi, se aprobă, prin ordin al ministrului
familiei, tineretului şi egalității de șanse,
regulamentul de funcționare al Registrului Național al
Centrelor de Tineret;
Autor: Comisia

239.

e)
în termen de 60 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, Ministerul Tineretului și
Sportului elaborează și propune spre aprobare
hotărârea Guvernului privind organizarea și
funcționarea Consiliul interministerial pentru politici
de tineret.

e) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare Actualizare denumire.
a prezentei legi, Ministerul Familiei, Tineretului şi
Egalității de Șanse elaborează și propune spre
aprobare hotărârea Guvernului privind organizarea și
funcționarea Consiliul interministerial pentru politici
de tineret.

240.

Art.38.- La data intrării în vigoare a prezentei legi se NEMODIFICAT
abrogă:

Autor: Comisia
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Nr.
crt.
241.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
a) Legea nr.197/1997 privind instituirea Zilei NEMODIFICAT
adolescentului, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.331 din 26 noiembrie 1997;
Text adoptat de Senat

242.

b) Legea nr.425/2004 privind instituirea Zilei NEMODIFICAT
Naționale a Tineretului, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.991 din 28 octombrie 2004;

243.

c) Legea nr.333/2006 privind înființarea centrelor de NEMODIFICAT
informare și consiliere pentru tineri, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.629 din 20
iulie 2006;

244.

d) Legea tinerilor nr.350/2006, publicată în NEMODIFICAT
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.648 din 27
iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

245.

e)
Legea nr.351/2006 privind înființarea, NEMODIFICAT
organizarea și funcționarea Consiliului Național al
Tineretului din România, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.643 din 26 iulie 2006.

Motivarea
amendamentelor propuse
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Anexa nr.2
AMENDAMENTE RESPINSE

Nr.
crt.
1.

Text adoptat de Senat
Art.1.- Prezenta lege reglementează cadrul juridic
necesar asigurării elaborării, implementării și
monitorizării politicii de tineret, participării active și
incluzive a tinerilor la viața societății, în domeniile de
interes specific pentru aceștia, precum și cadrul juridic
necesar dezvoltării personale și profesionale a tinerilor
conform necesităților și aspirațiilor acestora.

Text propus
(autorul amendamentelor)
Art.1. - (1) Prezenta lege reglementează
cadrul juridic necesar asigurării elaborării,
implementării și monitorizării politicii de
tineret, participării active și incluzive a
tinerilor la viața societății, în domeniile de
interes specific pentru aceștia, precum și
cadrul juridic necesar dezvoltării personale și
profesionale a tinerilor conform necesităților
și aspirațiilor acestora.
(2)
Prezenta
lege
reglementează
organizarea și funcționarea sistemului
național de tineret în România.
Autor: deputat Claudiu CHIRA

2.

Art.2.- Statul, prin autoritățile sale, asigură un regim Art.2. - (1) Statul, prin autoritățile sale,
special de protecție și de asistență a tinerilor, cu asigură un regim special de protecție și de

Motivare
1.admitere
2.respingere
1.
Este
necesară
completarea indicării
cadrului
de
reglementare acoperit
de prezenta lege.
2. Respins prin vot.
Prin acceptarea alin.
(2) s-ar crea confuzie
deoarece, pe de o parte
susținem
că
”reglementează̆ cadrul
juridic
necesar
asigurării elaborării,
implementării
și
monitorizării politicii
de tineret (...)”, iar pe
de altă parte în cadrul
aceluiași
articol
stipulăm că ”Prezenta
lege
reglementează
organizarea
și
funcționarea
sistemului național de
tineret în România.”
1.
Se
urmărește
clarificarea

Camera
decizională
Camera
Deputaților

Camera
Deputaților
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus
(autorul amendamentelor)

respectarea principiului transparenței decizionale și al asistență a tinerilor, cu respectarea
consultării publice, pentru exercitarea drepturilor principiului transparenței decizionale și al
acestora.
consultării publice, pentru exercitarea
drepturilor acestora.
(2) În România, activitatea de tineret este
serviciu de interes public sprijinit de stat,
centrat pe tânăr și dezvoltat prin
comunitatea de practică în domeniul
tineretului.
Autor: deputat Claudiu CHIRA

3.

Art.3.
a)
activitate de tineret - activitate cu și pentru
tineri, al cărei scop este asigurarea participării active
și incluzive a tinerilor la viața societății, în domeniile
de interes specific pentru aceștia, cu excepția
activităților de propagandă politică;

a) activitate de tineret - varietate de
activități de natură socială, culturală,
educațională, de mediu și/sau cetățenie
activă, cu și pentru tineri, în grupuri sau
individual, prestate de personal de tineret
plătit și voluntar, bazate pe procese de
învățare non-formale și informale axate pe
tineri și pe participarea voluntară al căror

Motivare
1.admitere
2.respingere
specificului activității
de tineret în ansamblul
serviciilor de interes
public.
Astfel
se
întărește justificarea
existenței
unitățile
structurale publice de
profil (servicii și
instituții publice – ca
structuri ale aparatului
administrativ),
a
capitolelor specifice
din bugetele publice, a
ocupațiilor existente
etc.
2. Respins prin vot.
Includerea serviciului
de interes public în
cadrul
alineatului,
excede
dispozițiilor
Codului administrativ
- art.581, art.587,
art.590.

Camera
decizională

1. Definiție adaptată Camera
potrivit Recomandarea Deputaților
CM/Rec(2017)4
a
Consiliului Europei.
În
mod
curent,
sintagma corectă este
activitate
PENTRU
tineret, a se vedea
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus
(autorul amendamentelor)
scop este asigurarea participării active și
incluzive a tinerilor la viața societății și în
luarea deciziilor, în domeniile de interes
specific pentru aceștia, cu excepția
activităților de propagandă politică.
Autor: deputat Claudiu CHIRA

4.

m) organizații neguvernamentale pentru tineret asociații, fundații, federații, persoane juridice de drept
privat și fără scop patrimonial, care funcționează
potrivit
prevederilor
Ordonanței
Guvernului
nr.26/2000 aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr.246/2005, cu modificările și completările
ulterioare, și care prin scopul și/sau obiectivele
prevăzute în statut se adresează tinerilor. Fundațiile
județene pentru tineret care funcționează potrivit
prevederilor Legii nr.146/2002 privind regimul juridic
al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului
București, cu modificările și completările ulterioare,
sunt asimilate organizațiilor neguvernamentale pentru
tineret;

m) organizații neguvernamentale pentru
tineret - asociații, fundații, federații, persoane
juridice de drept privat și fără scop
patrimonial, care funcționează potrivit
prevederilor
Ordonanței
Guvernului
nr.26/2000 aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr.246/2005, cu
modificările și completările ulterioare, și care
prin scopul și/sau obiectivele prevăzute în
statut se adresează tinerilor. Fundațiile
județene pentru tineret înființate în baza
Decretului-Lege nr.150/1990 privind
înființarea fundațiilor pentru tineret,
precum și Fundația Națională pentru
Tineret, sunt asimilate organizațiilor
neguvernamentale pentru tineret;
Autor: deputat Claudiu CHIRA

Motivare
Camera
1.admitere
decizională
2.respingere
traducerile oficiale ale
documentelor
internaționale.
2. Respins prin vot.
Forma
amendamentului este
una
limitativă,
deoarece nu sunt
încadrate
și
alte
activități de participare
activă
(sănătate,
sport).
1. Fundațiile județene Camera
pentru
tineret Deputaților
funcționează și în baza
prezentei legi (așa că,
indicând
Legea
146/2002 va crea
confuzie), deci, este
important de indicat
actul normativ în baza
căruia
ele
sunt
înființate și au obținut
statutul de utilitate
publică.
Fundația
Națională
pentru
Tineret s-a înființat și
funcționează în baza
Legii
tinerilor
350/2006.
Este
important să nu fie
afectată de noua lege.
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Nr.
crt.

5.

Text adoptat de Senat

q) Registrul Național al Centrelor Comunitare de
Tineret - bază de date, administrată de către Ministerul
Tineretului și Sportului, în care centrele comunitare de
tineret, definite la lit.d), sunt înscrise, au caracter
public, în scopul evidenței centralizate a acestora.
Organizarea și funcționarea registrului se aprobă
printr-un act administrativ al autorității publice
centrale respectiv ordin de ministru;

Text propus
(autorul amendamentelor)

Motivare
1.admitere
2.respingere
2. Respins prin vot.
Forma adoptată de
către Senat nu este de
natură să limiteze
funcționarea niciunei
entități
nonguvernamentale.

q) Registrul bazei materiale fizice fixă și 1.
mobilă și al bazei materiale virtuale de 2. Respins prin vot
tineret din România - bază de date
națională electronică, care are scopul de a
facilita
informarea
tinerilor
și
organizațiilor neguvernamentale de și
pentru tineret, precum și facilitarea
accesului acestora la baza materială de
tineret, la activități de tineret și personal
de tineret în care, datele sunt înscrise, au
caracter public, în scopul evidenței
centralizate a acestora.

Camera
decizională

Camera
Deputaților

Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată
Oana ȚOIU
6.

v) lucrător de tineret - persoană care, cu titlu
profesional sau pe bază de voluntariat, este
implicată în învățarea nonformală și îi
sprijină pe tineri în dezvoltarea lor personală
la nivel socioeducativ și profesional, precum
și în dezvoltarea competențelor lor; sunt
incluse persoanele care planifică, conduc,

1.
În
vederea Camera
recunoașterii acestei Deputaților
profesii în România,
de altfel promovată
inclusiv în legislația și
programele
de
finanțare
ale
UE
dedicate tineretului,
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus
(autorul amendamentelor)
coordonează și pun în aplicare activități în
domeniul tineretului;
Inițiatori:
Tudor Rareș Pop, Filip Havârneanu,
Cristian Brian - Deputați USR

7.

x) lucrul cu tinerii - o serie de acțiuni adresate
tinerilor, la care aceștia participă în mod
direct și voluntar, în vederea dezvoltării lor
personale și sociale prin activități
educaționale non-formale și informale,
realizate de lucrători / consilieri de tineret;
Inițiatori:
Tudor Rareș Pop, Filip Havârneanu,
Cristian Brian - Deputați USR-PLUS

8.

y) Registrul tinerilor beneficiari ai
activităților și serviciilor de tineret din
România - sistem informațional care asigură
gestiunea integrată a datelor, care
facilitează realizarea unei fișe unice pentru
fiecare tânăr beneficiar, cu participările sale
la activități și servicii, precum și cu setul de

Motivare
1.admitere
2.respingere
este
introdusă
o
definiție a lucrătorului
de tineret. Definiția
este aceeași ca în textul
regulamentului
Erasmus+ 2021- 2027.
2. Respins prin vot.
Lucrătorul de tineret
este definit prin COR.
1. Lucrul cu tinerii
(youth
work
în
engleză) reprezintă un
complex de activități
pilon pentru sectorul
de tineret, deseori
invocat în legislația
UE și finanțată dedicat
de programe ale UE
(ex. Erasmus+). În
acest context, este
importantă
recunoașterea lucrului
cu tinerii în legislația
națională primară.
2. Respins prin vot
1.
2. Respins prin vot

Camera
decizională

Camera
Deputaților

Camera
Deputaților
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus
(autorul amendamentelor)

Motivare
1.admitere
2.respingere

Camera
decizională

competențe dezvoltate. Organizarea și
funcționarea registrului se aprobă prin ordin
al ministrului familiei, tineretului și egalității
de șanse.
Autor: deputat Claudiu CHIRA
9.

dd) Sistem de tineret - ansamblul politicilor, 1.
programelor, structurilor, bazei materiale de 2. Respins prin vot
tineret,
personalului
de
tineret
și
beneficiarilor,
specifici
domeniului
tineretului;

Camera
Deputaților

Autor: deputat Claudiu CHIRA
10.

ee) Domeniul tineretului - domeniul 1.
cunoașterii care are ca obiect propriu de 2. Respins prin vot
studiu tinerii și preocupările lor, care are
metode de cercetare proprii sau adaptate și
terminologie specifică, care stabilește norme,
cerințe și principii centrate pe tânăr și care
clasifică și cuantifică propriile categorii de
probleme.

Camera
Deputaților

Autor: deputat Claudiu CHIRA
11.

Art.9

(4) Centrele de agrement de tineret
funcționează în baza certificatului de
clasificare a structurilor de primire
turistice,
eliberat
de
Ministerul
Economiei,
Antreprenoriatului
și

1.
Camera
2. Respins prin vot.
Deputaților
Normele de clasificare
și
autorizare
a
centrelor de agrement,
inclusiv activitățile de
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Motivare
1.admitere
2.respingere
Turismului, pentru o perioadă de 3 ani, pe tabără din subordinea
baza
standardelor
dezvoltate
de administrațiilor
Ministerul
Economiei, publice
locale,
Antreprenoriatului și Turismului în MFTEȘ, DJFT, DJFT
colaborare cu autoritatea publică București, DFTMB,
națională de tineret.
cât și normele de
monitorizare și control
Autor: deputat Claudiu CHIRA al acestor locații se
stabilesc prin ordin al
ministrului MFTEȘ.
Text propus
(autorul amendamentelor)

12.

Art.9

(5) Centrele de agrement de tineret
trebuie să facă dovada capacității
asigurării serviciilor de tineret pe toată
durata
deținerii
certificatului
de
clasificare, precum și a îndeplinirii
condițiilor de cazare și alimentație
adecvate tinerilor.

13.

Art.10

(3) Conducerea caselor de cultură ale
studenților și a Complexului Cultural
Sportiv Studențesc „Tei" este asigurată
de către consiliul de administrație și de

Camera
decizională

1.
Camera
2. Respins prin vot.
Deputaților
Normele de clasificare
și
autorizare
a
centrelor de agrement,
inclusiv activitățile de
tabără din subordinea
administrațiilor
locale,
Autor: deputat Claudiu CHIRA publice
MFTEȘ, DJFT, DJFT
București, DFTMB,
cât și normele de
monitorizare și control
al acestor locații se
stabilesc prin ordin al
ministrului MFTEȘ.
1. În prezent, un Camera
mecanism de co- Deputaților
management
este
prevăzut la nivel de
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Nr.
crt.

14.

Text adoptat de Senat

Art.10

Motivare
1.admitere
2.respingere
către director, funcție ocupată pe bază de ordin de ministru, dar,
concurs. Consiliul de administrație al având
în
vedere
Caselor de Cultură ale Studenților, dinamica
politicilor
respectiv al Complexului Cultural Sportiv pentru tineret de rang
Studențesc „Tei” este format din 7 inferior, întrerupând
membri, dintre care 3 sunt reprezentanți astfel un proces de
ai studenților.
dezvoltare, este nevoie
de prevederi special
Autor: deputat Claudiu CHIRA dedicate în Legea
Tineretului
mecanismului
de
conducere a CCS
trebuie
determinată
prin lege, pentru a
asigura
predictibilitate.
2. Respins prin vot.
Text propus
(autorul amendamentelor)

(5) Activitatea Caselor de cultură ale
studenților și a Complexului Cultural
Sportiv Studențesc Tei respectă standarde
de calitate specifice, aprobate prin ordin al
ministrului familiei, tineretului și egalității
de șanse.

Camera
decizională

1.
Camera
2. Respins prin vot.
Deputaților
Nu toată activitatea
specifică caselor de
cultură
poate
fi
standardizată.

Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată
Oana ȚOIU
15.

Art.13
(2) Centrele de tineret de interes național cu 1.
(2) Centrele comunitare de tineret de interes național personalitate juridică înființate de Ministerul 2. Respins prin vot
cu personalitate juridică înființate de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
și centrele de tineret înființate în fiecare județ,

Camera
Deputaților
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat
Tineretului și Sportului și centrele comunitare de
tineret înființate în fiecare județ, ca structuri cu sau
fără personalitate juridică care funcționează în
subordinea direcțiilor județene pentru sport și tineret,
respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a
Municipiului București sau a caselor de cultură ale
studenților și a Complexului Cultural Sportiv
Studențesc Tei, se acreditează de către Ministerul
Tineretului și Sportului, pe baza standardelor de
calitate prevăzute la alin.(1).

Text propus
(autorul amendamentelor)

Motivare
1.admitere
2.respingere

Camera
decizională

ca structuri cu sau fără personalitate juridică
care funcționează în subordinea direcțiilor
județene pentru familie și tineret,
respectiv a Direcției pentru Familie și
Tineret a Municipiului București sau a
caselor de cultură ale studenților și a
Complexului Cultural Sportiv Studențesc
Tei, se acreditează de către Ministerul
Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
pe baza standardelor de calitate prevăzute la
alin.(1). În comisia de acreditare a
centrelor de interes național face parte cel
puțin un expert internațional invitat din
partea unei entități internaționale
recunoscută în domeniul tineretului.
Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată
Oana ȚOIU

16.

(6) Centrele comunitare de tineret înființate de
Ministerul Tineretului și Sportului și centrele
comunitare de tineret acreditate în conformitate cu
standardele de calitate prevăzute la alin.(1), cu
excepția centrelor înființate de către consiliile
județene și consiliile locale conform prezentei legi, pot
fi finanțate de la bugetul de stat în cadrul unor
programe de finanțare, în limita prevederilor bugetare
aprobate cu această destinație.

(6) Centrele de tineret acreditate în
conformitate cu standardele de calitate,
pot fi finanțate, în limita prevederilor
bugetare aprobate cu această destinație:
a) de la bugetul de stat, în cadrul unor
programe de finanțare, cu excepția
centrelor înființate de către consiliile
județene și consiliile locale conform
prezentei legi;
b) de la bugetul local, în cadrul unor
programe de finanțare.

1.
2. Respins prin vot

Camera
Deputaților
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus
(autorul amendamentelor)

Motivare
1.admitere
2.respingere

Camera
decizională

Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată
Oana ȚOIU
17.

18.

Art.14.- Organizarea și funcționarea organizațiilor
neguvernamentale de și pentru tineret se realizează
potrivit
prevederilor
Ordonanței
Guvernului
nr.26/2000, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr.246/2005, cu modificările și completările
ulterioare, și ale Legii nr.146/2002, cu modificările și
completările ulterioare.

Art.14. - (1) Organizarea și funcționarea
organizațiilor neguvernamentale de și pentru
tineret se realizează potrivit prevederilor
Ordonanței Guvernului nr.26/2000, aprobată
cu modificări și completări prin Legea
nr.246/2005, cu modificările și completările
ulterioare, și ale prezentei legi.

1.ONG-urile
Camera
DE/PENTRU tineret Deputaților
se vor organiza și
funcționa și potrivit
acestei
legi,
care
explică ce sunt, care să
fie conduse de tineri
ș.a.m.d. Mai mult,
Autor: deputat Claudiu CHIRA fundațiile
pentru
tineret s-au organizat
și au funcționat și
potrivit Legii tinerilor
nr.350/2006 și vor
funcționa și potrivit
prezentei legi.
2. Respins prin vot.
(5) Ministerul Familiei, Tineretului și 1.
Egalității de Șanse poate aloca subvenții 2. Respins prin vot.
pentru susținerea activității de bază a
organizațiilor naționale de tineret, pe
bază de concurs de proiecte care să
acopere cel puțin:
a) costurile pentru utilizarea unui sediu
corespunzător;
b) costurile salariale pentru cel puțin trei
angajați cu normă întreagă;
c)
costurile
pentru
desfășurarea
întrunirilor anuale proprii statutare.
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus
(autorul amendamentelor)

Motivare
1.admitere
2.respingere

Camera
decizională

Autor: deputat Claudiu CHIRA
19.

Art.15
(1) Fundațiile județene pentru tineret și a
municipiului București sunt persoane juridice de drept
privat și de utilitate publică, autonome,
neguvernamentale, nepartizane și fără scop lucrativ,
constituite în baza prevederilor Decretului-lege nr.
150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret,
unice la nivelul fiecărui județ și al municipiului
București, ale căror adunări generale sunt constituite
din reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de
tineret care își au sediul în unitatea administrativteritorială respectivă și care își exprimă adeziunea la
scopul acestora.

1. Este necesară o
Camera
formulare conformă
Deputaților
Legii nr.24/2000
privind normele de
tehnică legislativă.
Drept urmare, această
lege trebuie să aibă
prevederi care
“conduc la o cât mai
mare stabilitate și
eficiență legislativă”.
Mai mult, ”textul
legislativ trebuie să fie
formulat clar, fluent și
inteligibil, fără pasaje
obscure sau
echivoce”.
Este
importantă
susținerea funcționării
și
dezvoltării
Autor: deputat Claudiu CHIRA fundațiilor
pentru
tineret și a FNT, și nu
îngreunarea acestora.
Mai mult, fundațiile
pentru tineret și FNT
au funcționat în baza
Legii
Tinerilor
nr.350/2006 atâția ani,
încât nu este nevoie de
abstractizarea modului

Art.15
(1) Fundațiile județene pentru tineret și a
municipiului București sunt persoane juridice
de drept privat și de utilitate publică,
autonome, neguvernamentale, nepartizane și
fără scop lucrativ, constituite în baza
prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990
privind înființarea fundațiilor pentru tineret,
unice la nivelul fiecărui județ și al
municipiului București, conduse de adunări
generale constituite din reprezentanții
organizațiilor neguvernamentale de tineret
care își au sediul în unitatea administrativteritorială respectivă și care își exprimă
adeziunea la scopul acestora, de consiliul de
conducere compus din delegați ai
organizațiilor
neguvernamentale
de
tineret din adunarea generală și de comisia
de
cenzori.
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Nr.
crt.

20.

Motivare
Camera
1.admitere
Text adoptat de Senat
decizională
2.respingere
lor de organizare și
funcționare, această
exprimare fiind uneori
considerată echivocă,
fapt ce a dăunat
fundațiilor, instanțele
de judecată fiind
chemate mereu să
dezlege înțelesul legii.
2. Respins prin vot
(2) Modul de organizare și funcționare al fundațiilor (2) Modul de organizare și funcționare al 1.
Camera
fundațiilor
județene
pentru
tineret
și
a
2.
Respins
prin
vot
Deputaților
județene pentru tineret și a municipiului București se
municipiului
București
se
stabilește
prin
realizează în conformitate cu legislația în vigoare.
Regulamentul-cadru elaborat de Fundația
Națională
pentru
Tineret.
Text propus
(autorul amendamentelor)

Autor: deputat Claudiu CHIRA
21.

(3) Fundația Națională pentru Tineret este persoană
juridică de drept privat și de utilitate publică,
autonomă, neguvernamentală, nepartizană și fără scop
lucrativ, a cărei adunare generală este constituită din
reprezentanții fundațiilor județene pentru tineret și a
municipiului București care își exprimă adeziunea la
scopul acesteia.

(3) Fundația Națională pentru Tineret este 1.
persoană juridică de drept privat și de utilitate 2. Respins prin vot
publică,
autonomă,
neguvernamentală,
nepartizană și fără scop lucrativ, condusă de
adunarea generală este constituită din
reprezentanții fundațiilor județene pentru
tineret și a municipiului București care își
exprimă adeziunea la scopul acesteia, de
consiliul de conducere compus din delegați
ai fundațiilor din adunarea generală și de
comisia de cenzori.

Camera
Deputaților

Autor: deputat Claudiu CHIRA
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Nr.
crt.
22.

Text adoptat de Senat
(4)
Modul de organizare și funcționare, precum și
alte prevederi privind Fundația Națională pentru
Tineret se realizează în conformitate cu legislația în
vigoare.

Text propus
(autorul amendamentelor)

Motivare
1.admitere
2.respingere

(4) Modul de organizare și funcționare, 1.
precum și alte prevederi privind Fundația 2. Respins prin vot
Națională pentru Tineret se stabilesc prin
Statutul adoptat de către Adunarea
Generală a Fundației Naționale pentru
Tineret.

Camera
decizională
Camera
Deputaților

Autor: deputat Claudiu CHIRA
23.

Art.17.

(4) Regulamentul-cadru de organizare și 1.
funcționare a consiliilor consultative și 2. Respins prin vot
forumurilor de tineret se aprobă prin ordin al
ministrului familiei, tineretului și egalității
de șanse.

Camera
Deputaților

Autor: deputat Claudiu CHIRA
24.

Art.20

(5) Programul Național de Participare a
Tinerilor poate fi sprijinit de stat, de
structuri ale administrației centrale, de
organizații neguvernamentale și de
structuri ale administrației locale, în
vederea creșterii participării tinerilor în
procesele decizionale, în special în
procesul electoral.

Camera
Deputaților

Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată
Oana ȚOIU
25.

(6) Pentru susținerea Programului
Național de Participare a Tinerilor, Biroul
Electoral Central poate aloca fonduri

Camera
Deputaților
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus
(autorul amendamentelor)

Motivare
1.admitere
2.respingere

Camera
decizională

pentru desfășurarea de activități în
parteneriat cu Ministerul Familiei,
Tineretului și Egalității de Șanse. La nivel
județean, birourile electorale județene pot
aloca fonduri pentru desfășurarea de
campanii de informarea tinerilor în
parteneriat
cu
organizații
neguvernamentale de și pentru tineret.
Autor: deputat Claudiu CHIRA
26.

Art.22.
c) tinerii din grupuri vulnerabile care doresc să
urmeze una din formele de învățământ superior din
sistemul public beneficiază de gratuitate privind taxele
de admitere și de școlarizare, respectiv de locuri
bugetate garantate, conform Legii educației naționale
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

c) tinerii din grupuri vulnerabile care doresc 1.
să urmeze una din formele de învățământ 2. Respins prin vot
superior din sistemul public beneficiază de
gratuitate privind taxele de admitere și de
școlarizare, cazare în căminele și internatele
instituțiilor de învățământ superior, respectiv
de locuri bugetate garantate, conform Legii
educației
naționale
nr.1/2011,
cu
modificările și completările ulterioare.

Camera
Deputaților

Autor: deputat Claudiu CHIRA
27.

Art.27.- Ministerul Tineretului și Sportului își asigură
sursele pentru finanțarea activităților de tineret din:
a) alocații de la bugetul de stat;
b) venituri proprii;
c)
donații și sponsorizări.

Art.27. - (1) Finanțarea nerambursabilă de
la bugetul de stat și/ sau de la bugetele
locale a programelor, proiectelor și
acțiunilor de și pentru tineret vizează
principiul accesibilității, potrivit căruia
participarea la programe, proiecte și
activități de tineret se asigură fără
discriminare, indiferent de categoria din

1. Finanțarea este
Camera
necesară nu doar
Deputaților
pentru activitatea, ci și
pentru infrastructură și
resursă umană, drept
urmare este nevoie să
fie accentuat temeiul
juridic pentru
eligibilitate.
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus
(autorul amendamentelor)

Motivare
1.admitere
2.respingere

Camera
decizională

care fac parte tinerii și principiul evitării
dublei finanțări, care potrivit căruia nicio Prin această
cheltuială care face obiectul finanțării nu propunere, dorim
dezvoltarea unui
poate fi decontată din altă sursă.
mecanism de finanțare
a activităților pentru
tineret diferit de cel
Autor: deputat Claudiu CHIRA
prevăzut de Legea
nr.350/2005, așa cum
cultura are unul
separat, prevăzut de
OG nr.51/1998
privind îmbunătățirea
sistemului de finanțare
a programelor,
proiectelor și
acțiunilor culturale.

Sistemul propus este
inspirat întocmai din
OG nr.51/1998.
2. Respins prin vot.
Principiile enumerate
se regăsesc in Legea
nr. 350/2005.
28.

(2) Finanțarea nerambursabilă de la
bugetul de stat și/ sau de la bugetele locale
și al Uniunii Europene a proiectelor și
acțiunilor de sau pentru tineret se poate

1.
Camera
2. Respins prin vot. A Deputaților
fost
adoptat
un
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus
(autorul amendamentelor)
realiza folosind și mecanisme de finanțare
simplificată, pentru a asigura un acces
mai facil al organizațiilor de și/sau pentru
tineret precum și al grupurilor informale
de tineri la finanțare, precum și pentru a
pune un accent mai mare pe performanța
și rezultatele proiectelor finanțate.
Finanțarea simplificată se realizează prin
costuri unitare și rate forfetare. Costurile
unitare și ratele forfetare constituie forme
adecvate de finanțare în special în cazul
acțiunilor standardizate și recurente.
Mecanismele de finanțare simplificată,
categoriile de cheltuieli eligibile și
cuantumul costurilor unitare și a ratelor
forfetare se stabilesc și se actualizează
anual de autoritatea finanțatoare și sunt
corelate cu cele folosite în proiecte
europene pentru tineret.

Motivare
1.admitere
2.respingere
amendament
reformulat.

Camera
decizională

Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată
Oana ȚOIU
29.

(3) Finanțările nerambursabile acordate
nu pot fi folosite pentru acoperirea unor
debite ale beneficiarilor sau pentru
cheltuieli salariale ale persoanelor
juridice de drept public beneficiare, și nu
pot fi utilizate pentru activități
generatoare de profit.

1.
Camera
2. Respins prin vot. Se Deputaților
vor regăsi în normele
de aplicare ale Legii.
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Motivare
1.admitere
2.respingere

Text propus
(autorul amendamentelor)

Camera
decizională

Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată
Oana ȚOIU
30.

(5)
Selecția
pentru
finanțarea
programelor, proiectelor sau activităților
de tineret se face în una dintre
următoarele modalități:
a) concurs de proiecte - verificarea
criteriilor de eligibilitate și evaluarea se
realizează de către o comisie de evaluatori
formată din experți interni și/sau externi
autorității
finanțatoare,
iar
implementarea este asigurată de către
solicitant și finanțată de autoritatea
finanțatoare în baza unor costuri unitare
și/sau costuri reale;
b) bugetare participativă pentru tineret solicitanții propun soluții de proiecte,
programe sau activități de tineret, pe care
ulterior le votează comunitatea, iar
implementarea este asigurată de către
solicitant și finanțată de autoritatea
finanțatoare în baza unei sume forfetare.

1.

Camera
Deputaților

2. Respins prin vot.
Se vor regăsi în
normele de aplicare ale
Legii.

Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată
Oana ȚOIU
31.

(6) Selecția ofertelor de și pentru tineret
pe bază de bugetare participativă se
realizează direct în baza votului dat
pentru propunerile solicitanților de către
cetățenii comunității, cu scopul de a întări

1.

Camera
Deputaților

2. Respins prin vot.
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus
(autorul amendamentelor)
rolul și sprijinul acordat tinerilor,
organizațiilor de/ pentru tineret și
grupurilor informale formate de aceștia
pentru a le asigura participarea activă la
schimbarea societății printr-un proces de
dezvoltare sustenabilă, responsabilă și
inclusivă.
Autoritatea
finanțatoare
asigură condițiile de implicare a
cetățenilor într-un proces democratic de
deliberare și decizie, pentru stabilirea
modalității optime de cheltuire a unei
părți din bugetul public. În acest sens,
autoritatea finanțatoare publică, în
anunțul public pentru selecție, perioada și
condițiile de vot, precum și calendarul de
depunere a ofertelor și asigură o
platformă comună de publicare cu acces
egal la informație și la vot a tuturor
solicitanților și cetățenilor.

Motivare
1.admitere
2.respingere
Se vor regăsi în
normele de aplicare ale
Legii.

Camera
decizională

Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată
Oana ȚOIU
32.

(7) Pentru a putea participa la selecție,
solicitantul trebuie să îndeplinească,
exclusiv, următoarele condiții:
a) este organizație neguvernamentală de
sau pentru tineret;
b) nu are datorii la bugetul de stat sau la
bugetul local;

1.
Camera
2. Respins prin vot.
Deputaților
A fost adoptat sub altă
formă.
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus
(autorul amendamentelor)

Motivare
1.admitere
2.respingere

Camera
decizională

c) a respectat obligațiile asumate prin
contractele de finanțare nerambursabilă
anterioare.
Autor: deputat Claudiu CHIRA
33.

(8) Din finanțările nerambursabile 1.
acordate programelor de sau pentru 2. Respins prin vot
tineret potrivit prezentei legi se pot
acoperi următoarele categorii de cheltuieli
eligibile:
a) cheltuielile de realizare a programului
de sau pentru tineret, precum costuri
materiale și servicii, costuri de producție,
închirieri de spații și aparatură, onorarii,
prestări servicii, premii și altele
asemenea;
b) achiziționarea de dotări necesare
derulării programului de sau pentru
tineret;
c) cheltuieli ocazionate de cazarea și
transportul intern și internațional ale
participanților/ invitaților;
d) alte cheltuieli specifice, precum
realizarea de studii și cercetări,
consultanță de specialitate, tipărituri,
seminarii, conferințe, ateliere de lucru,
acțiuni promoționale și de publicitate;
e) cheltuieli de masă ale participanților
și/sau invitaților;
f) diurnă pentru participanți, în aceleași
condiții precum cele stabilite pentru

Camera
Deputaților
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus
(autorul amendamentelor)

Motivare
1.admitere
2.respingere

Camera
decizională

salariații instituțiilor publice pentru
deplasări în state membre ale UE,
acordată în situația în care nu se asigură
cheltuielile prevăzute la lit. e);
g) cheltuieli de personal și cheltuieli
administrative, inclusiv cheltuieli pentru
utilități și/sau chirie, aferente perioadei de
realizare
a
acțiunii/
proiectului/
programului de sau pentru tineret.
Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată
Oana ȚOIU
34.

(9) Prima tranșă se acordă la semnarea
contractului de finanțare și nu poate fi
mai mică de 40% în cazul programelor de
sau pentru tineret și de 80% în cazul
proiectelor și activităților de sau pentru
tineret. Următoarele tranșe se acordă în
baza documentelor justificative privind
tranșa
anterioară,
prezentate
de
beneficiarul finanțării nerambursabile.

1.
2. Respins prin vot

Camera
Deputaților

1.
2. Respins prin vot

Camera
Deputaților

Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată
Oana ȚOIU
35.

(10) Regulamentele privind finanțarea
programelor, proiectelor și acțiunilor de
și pentru tineret se elaborează de
autoritățile finanțatoare, cu respectarea
principiilor și dispozițiilor prezentei legi,
completate de dispozițiile generale și
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus
(autorul amendamentelor)

Motivare
1.admitere
2.respingere

Camera
decizională

procedurile de acordare a finanțărilor
nerambursabile prevăzute de Ordonanța
Guvernului
nr.51/1998
privind
îmbunătățirea sistemului de finanțare a
programelor, proiectelor și acțiunilor
culturale, cu modificările și completările
ulterioare, cu excepția acelor prevederi
care sunt contrare prezentei legi.
Autor: deputat Claudiu CHIRA
(11) Ministerul Familiei, Tineretului și 1.
Egalității de Șanse își asigură sursele pentru 2. Respins prin vot
finanțarea activităților de tineret din:
a) alocații de la bugetul de stat;
b) venituri proprii;
c) donații și sponsorizări.

36.

Camera
Deputaților

Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată
Oana ȚOIU
37.

Art.28.
a) minimum 25% din fondurile județene destinate
activității de tineret vor fi utilizate pentru programe
adresate mediului rural. În cazul în care nu există
inițiative de activități de tineret în mediul rural, sumele
se realocă celor din mediul urban;

a) minimum 25% din fondurile județene
destinate activității de tineret vor fi utilizate
pentru programe adresate tinerilor care
locuiesc în mediului rural. În cazul în care nu
există inițiative de activități de tineret în
mediul rural, sumele se realocă celor din
mediul urban;

1. Este nevoie de Camera
construirea unui temei Deputaților
legal serios pentru a
oferi
autorităților
publice
apanajul
implicării substanțiale
în colaborarea cu
ONG-urile.
Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată 2. Respins prin vot.
Oana ȚOIU
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus
(autorul amendamentelor)
c) autoritățile administrației publice
locale alocă anual, în cadrul bugetelor
proprii prin atribuire directă fonduri
destinate activităților de tineret realizate
de către organizațiile neguvernamentale
de și pentru tineret de utilitate publică pe
bază de program sau proiect.

38.

Motivare
1.admitere
2.respingere
1.
2. Respins prin vot

Camera
decizională
Camera
Deputaților

Autor: deputat Claudiu CHIRA
e) Sumele alocate programelor de și
pentru tineret multianuale proprii sau
acordate prin concurs sunt aprobate prin
bugetul local potrivit prevederilor Legii
nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu
modificările și completările ulterioare.

39.

Camera
Deputaților

Autor: deputat Claudiu CHIRA
40.

Art.32
1.
(2)
Bunurile
prevăzute
la
alin.(1)
aparțin,
2. Respins prin vot
(2) Bunurile prevăzute la alin.(1) se află, după caz, în
după caz, proprietății publice sau private.
domeniul public sau privat al statului.

Camera
Deputaților

Autor: deputat Claudiu CHIRA
41.

Art.33

(3) Autoritățile administrației publice
locale și naționale pot finanța întreținerea,
modernizarea și dezvoltarea bazei
materiale de tineret, aflată în patrimoniul
persoanelor juridice recunoscute ca fiind
de utilitate publică, în condițiile legii.

Camera
Deputaților
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus
(autorul amendamentelor)

Motivare
1.admitere
2.respingere

Camera
decizională

Autor: deputat Claudiu CHIRA
(6) Dacă baza materială de tineret a
autorităților administrației publice, a
societăților comerciale al căror acționar
majoritar este statul prin autoritățile sale,
a societăților comerciale ai căror acționari
majoritari sunt societățile comerciale la
care statul prin autoritățile sale este
acționar majoritar, precum și a
persoanelor juridice de drept privat care
dețin statut de utilitate publică inclusiv
datorită bazei materiale de tineret pe care
o dețin sau o administrează, la intrarea în
vigoare a prezentei legi, are destinația
schimbată pentru o perioadă neîntreruptă
de încă cel puțin 6 luni, în proporție de cel
puțin 50%, aceștia au obligația ca, în
termen de 1 an de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, să asigure altă
bază pentru tineret cu suprafață utilă
pentru activitățile de tineret echivalentă
cu cel puțin jumătate din suprafața totală
a cărei destinație a fost schimbată, în
aceeași unitate administrativ-teritorială
în care avea sediu fosta bază de tineret.

42.

Camera
Deputaților

Autor: deputat Claudiu CHIRA
43.

Art.37.

c) în termen de 90 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentei legi, se aprobă, prin
ordin al ministrului familiei, tineretului şi

1.
2. Respins prin vot

Camera
Deputaților
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus
(autorul amendamentelor)

Motivare
1.admitere
2.respingere

Camera
decizională

c) în termen de 90 de zile de la data intrării în egalității de șanse, metodologia de
vigoare a prezentei legi, Ministerul Tineretului și acreditare a centrelor de tineret;
Sportului aprobă, prin ordin al ministrului,
metodologia de acreditare a centrelor comunitare de
tineret;
44.

f) În termen de 18 luni de la intrarea în
vigoare a prezentei legi, autoritățile
administrației
publice,
societățile
comerciale al căror acționar majoritar
este statul prin autoritățile sale societățile
comerciale ai căror acționari majoritari
sunt societățile comerciale la care statul
prin autoritățile sale este acționar
majoritar precum și persoanele juridice
de drept privat care dețin statut de
utilitate publică inclusiv datorită bazei
materiale de tineret pe care o dețin sau
administrează, sunt obligate să comunice
autorității publice naționale de tineret
inventarul bazei materiale de tineret, pe
care o dețin sau administrează și care a
avut această destinație la edificare,
constituire sau pentru o perioadă
neîntreruptă, mai lungă de 10 ani de la
construire până la data inventarierii.
Acest inventar va cuprinde situația de
juridică și de fapt de la data inventarierii:
datele de identificare a imobilelor,
planurile, suprafețele spațiilor cu
destinație de tineret în sensul prezentei

Camera
Deputaților
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Nr.
crt.

Text adoptat de Senat

Text propus
(autorul amendamentelor)

Motivare
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Camera
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legi și descrierea tipurilor de activități de
tineret desfășurate, facilitățile mobile și
virtuale de care dispune baza materială de
tineret respectivă, personalul de tineret
aferent, profilul beneficiarului vizat,
modalitățile și condițiile de accesare a
bazei materiale de către tineri și
organizațiilor neguvernamentale de și de
tineret, programul de funcționare, poze și
videouri.
Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată
Oana ȚOIU
45.

g) În termen de 2 ani de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, pe baza
inventarelor de la lit..f), Ministerul
Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
va constitui Registrul bazei materiale
fizice fixă și mobilă și al bazei materiale
virtuale de tineret din România.
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Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată
Oana ȚOIU
46.

h) Registrul prevăzut de lit.g) va fi
actualizat la fiecare 6 luni, cu obligația
proprietarilor sau administratorilor
indicați la lit.f) de a transmite către
Ministerul Familiei, Tineretului și
Egalității de Șanse la fiecare 6 luni,
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Camera
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actualizarea situației juridice și de fapt a
bazei materiale de tineret.
Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată
Oana ȚOIU
47.

i) Ministerul Familiei, Tineretului și
Egalității de Șanse are obligația de a
completa Registrul bazei materiale fizice
fixă și mobilă și al bazei materiale virtuale
de tineret din România cu orice alte baze
materiale de tineret acreditate, în sensul
prezentei legi.

Camera
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48.

j) Metodologia de înscriere în Registrul
bazei materiale fizice fixă și mobilă și al
bazei materiale virtuale de tineret din
România va fi elaborată de Ministerul
Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
în 12 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei legi și va fi adoptată prin ordin/
decizie a coordonatorului autorității
publice naționale de tineret.
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Autor: deputat Claudiu CHIRA, deputată
Oana ȚOIU
49.

k) În termen de 18 luni de la intrarea în
vigoare a prezentei legi, Ministerul
Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
va constitui registrele prevăzute în art.7
alin.(4) și care nu au alte termene de
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constituire în prezenta lege. Metodologiile
de înscriere în aceste registre vor fi
elaborate de
Ministerul
Familiei,
Tineretului și Egalității de Șanse în 12 luni
de la intrarea în vigoare a prezentei legi și
vor fi adoptate prin ordin al ministrului
familiei, tineretului și egalității de șanse.
Autor: deputat Claudiu CHIRA
50.

Art.38.

f) orice alte prevederi contrare cuprinse
în orice alte acte normative.

1.
2. Respins prin vot.
Tehnică legislativă
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Autor: deputat Claudiu CHIRA
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