
 
 

 
 

 

 

  

Propunerile ANOSR cu privire la Legea Tinerilor 

 

Art 4c 

Articol inițial  

c) sporirea gradului de participare a tinerilor la viața publică și încurajarea acestora în vederea 

asumării responsabilităților individuale sau de grup 

Propunere de modificare 

c) sporirea gradului de participare a tinerilor la viața publică,   prin încurajarea participării 

acestora în procesul de luare a deciziilor precum și încurajarea lor în vederea asumării 

responsabilităților individuale sau de grup 

Argument 

Participarea în procesul de luare a deciziilor este cel mai eficient mecanism de responsabilizare 

 

--- 

Art 4 

Articol inițial  

Propunere de modificare(adăugare) 

k) asigurarea echității în rândul tinerilor prin mecanisme care vizează asigurarea egalității 

de șanse 

Argument 

Pentru a avea o creștere economică și culturală sustenabila a României, asigurarea echității în 

rândul tinerilor este vitală în acest sens.  

 

--- 

Articol inițial – 

Propunere de modificare(propunere de adăugat) Art 5 

Organizațiile de tineret, legal constituite, la nivel local, regional sau național sunt 

parteneri egali în procesul de luare a deciziilor. 

Argument 

--- 



 
 

 
 

 

Articol inițial – 

Propunere de modificare(propunere de adăugat) Art 6 

Statul, prin instituțiile sale abilitate, desfășoară, la un interval de timp  de cel mult 2 ani, activități 

de cercetare și sondare a nevoilor tinerilor români,. 

Argument:  

Pentru a avea politici de tineret fundamentate și cu o rezultate reale, sondarea nevoilor tinerilor 

este o premisă. 

 

--- 

Art 7.2 

Articol inițial Direcțiile pentru tineret județene, respectiv a municipiului București, colaborează 

cu autoritățile administrației publice locale și cu serviciile publice deconcentrate ale 

administrației publice centrale pentru organizarea și promovarea activităților de tineret 

Propunere de modificare 

Direcțiile pentru tineret județene, respectiv a municipiului București, colaborează cu autoritățile 

administrației publice locale și cu serviciile publice deconcentrate ale administrației publice 

centrale și cu organizaiile studențești și cu cele de tineret și pentru tineret pentru organizarea 

și promovarea activităților de tineret. 

Argument 

La nivel de județ și la nivel local, organizațiile studențești sunt cele mai active structuri. 

 

--- 

Art 10.2 

Articol inițial  

În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor și orașelor au obligația 

de a organiza proceduri de consultare cu organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru 

tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale. 

Propunere de modificare 

În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor și orașelor au obligația 

de a organiza proceduri de consultare cu organizațiile neguvernamentale studențești, de 

tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale. 

 



 
 

 
 

 

Argument 

La nivel național, ANOSR este consultat pe astfel de probleme, este un pas firesc ca și la nivel 

local să se întâmple același lucru cu org. studențești 

--- 

10.3 

Articol inițial  

În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reședința de județ și ale 

sectoarelor municipiului București, Consiliul General al Municipiului București, precum și 

consiliile județene au obligația de a organiza proceduri de consultare cu fundațiile județene 

pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și cu organizațiile neguvernamentale 

de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale. 

Propunere de modificare 

În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reședința de județ și ale 

sectoarelor municipiului București, Consiliul General al Municipiului București, precum și 

consiliile județene au obligația de a organiza proceduri de consultare cu fundațiile județene 

pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și cu organizațiile neguvernamentale 

studențești, de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-

teritoriale. 

Argument 

Idem 10.2 

 

--- 

Art 11.1 

Articol inițial  

- 

Propunere de modificare(adăugare) 

c) contribuie și elaborează politici de tineret specifice nivelului la care își desfășoară 

activitatea(județean, național, regional, etc).  

Argument 

Elaborarea politicilor de tineret reprezintă cel mai eficient instrument al schimbării.   

 



 
 

 
 

--- 

 

11.2 

Articol inițial 

- 

Propunere de modificare(adăugare) 

c) contribuie și elaborează politici de tineret specifice nivelului la care își desfășoară 

activitatea(județean, național, regional, etc) 

Argument 

Idem 11.1 

 

--- 

Art 15.1, 15.2, 15.3 , 16.1, 16.2 

Articol inițial  

(1) Consiliul Național al Tineretului este persoană juridică de drept privat și fără scop 

patrimonial, de utilitate publică, neguvernamentală și autonomă. 

(2) Consiliul Național al Tineretului își desfășoară activitatea în bază prevederilor statutului 

propriu și a legislației în vigoare. 

(3) Consiliul Național al Tineretului este forul național care reprezintă principalul partener 

neguvernamental în raport cu autoritățile și instituțiile administrației publice centrale abilitate în 

domeniul politicii de tineret, în conformitate cu legislația în vigoare. 

16 (1) La elaborarea politicilor proprii în domeniul tineretului, Guvernul, prin instituțiile sale 

specializate, are obligația de a consulta Consiliul Național al Tineretului. 

16 (2) În cadrul Consiliului Economic și Social participă, cu vot consultativ, un delegat desemnat 

de Consiliul Național al Tineretului.  

 

Propunere de modificare(Ștergere) 

Argument 

Reprezentarea tinerilor nu trebuie în niciun caz asumată de o instituție a statului, acesta fiind un 

afront la indeependenta mișcării de tineret din România. 

 

 

 



 
 

 
 

 

--- 

Art 17.3 

Articol inițial  

(2) Statul acordă sprijin tinerilor pentru înființarea de 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. 

Propunere de modificare 

(2) Statul acordă sprijin tinerilor pentru înființarea de 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.  Propunere de procent!! 

Argument 

 

17.4 

Articol inițial  

(4) Statul sprijină formarea tinerilor ca viitori întreprinzători și manageri prin organizarea de 

cursuri de initieregratuite în domeniul managementului și în cel al administrării afacerilor 

Propunere de modificare 

(4) Statul, prin instituțiile abilitate în domeniu, sprijină formarea tinerilor ca viitori 

întreprinzători și manageri prin organizarea de cursuri de inițiere gratuite în domeniul 

managementului și în cel al administrării afacerilor. 

Argument 

Este necesară specificarea pentru a nu se crea confuzii. 

 

Art 18.2 

Articol inițial  

(2) Tinerii proveniți din centre de plasament sau din familii cu posibilități materiale reduse și care 

doresc să urmeze cursurile uneia dintre formele de învățământ superior din sistemul de stat 

beneficiază de gratuitate privind taxele de admitere și de școlarizare, acestea fiind suportate din  

bugetul aprobat pentru Ministerul Educației și Cercetării, conform legii. 

Propunere de modificare 

(2) Tinerii proveniți din centre de plasament sau din familii cu posibilități materiale reduse și care 

doresc să urmeze cursurile uneia dintre formele de învățământ superior din sistemul de stat  



 
 

 
 

 

beneficiază de gratuitate privind taxele de admitere și de școlarizare, acestea fiind suportate din 

bugetul aprobat pentru Ministerul Educației și Cercetării, conform legii. Prin posibilități 

material reduse se subînțelege un venit pe membru de familie mai mic decât salariul 

minim pe economie. De asemenea, aceștia vor primi asistență socială și consiliere 

profesională gratuită pe parcurusl traseului educațional. 

Argument 

Pentru a finaliza cu suuces studiile superioare, dar și pentru a se putea integra pe piața muncii, 

aceștia au nevoie  de asistență continuă pe parcursul studiilor. 

 

--- 

Art 23 

Articol inițial -  

Propunere de modificare(adăugare) 

f) asigură condițiile necesare formării și integrării profesionale a tinerilor proveniți din medii 

socio-economice defavorizate 

Argument 

 

Art 27 

Articol inițial Pentru finanțarea activității publice în domeniul tineretului se alocă anual prin 

legea bugetului de stat sumele corespunzătoare.  

Propunere de modificare 

Pentru finanțarea activității publice în domeniul tineretului se alocă anual prin legea bugetului de 

stat sumele corespunzătoare. .Procentul pentru domeniul tineretului este de X% din 

Produsul Intern Brut a României. Orice structură de tineret, legal constituită și cu o 

activitate de minimum 3 ani, care desfășoară activități conforme cu direcțiile prevăzute 

de legea în vigoare, poate accesa aceste fonduri.  

Argument 

Pentru a nu încuraja fraudele, este necesarea specificarea acestor detalii. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

-- 

Articol inițial -  

Propunere de modificare(propunere de articol) 

Activitățile eligibile pentru aceste fonduri sunt atât cele naționale, dar și cele 

internaționale care vizează colaborarea cu alte structuri de tineret sau schimburi de 

experiență. Statul acordă contribuție financiară organizațiilor de tineret și pentru 

acoperirea cheltuielilor administrative al organizațiilor de tineret, dar și pentru proiecte și 

inițiative ce vizează tinerii.  

Argument 

 

 


