Amendamentele ANOSR la Legea Tineretului (varianta decembrie 2017)
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România apreciază că întreaga filosofie a arhitecturii actului normativ s-a schimbat față de
ultimele demersuri privitoare la adoptarea acestei, începând cu 2016. Propunerea de lege a devenit mult mai lacunară, exprimându-se prin termeni
care se axează pe („Statul asigură, prin autoritățile administrației publice”). Mai mult decât atât, multe prevederi detaliate în propunerea din 2016 în
alineate întregi acum se rezumă la o propoziție1. Considerăm că amendamentele mai sus amintite ar trebui să constituie, în mod minimal, obiectul
normelor de implementare ale Legii Tineretului.
Nr. crt.

1.

Articol

Forma inițială

Art. 2, alin.
(2), lit. j)

Organizații neguvernamentale de
tineret – 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, care au
în structurile de conducere și
administrare persoane tinere, și al
căror scop și obiective prevăzute în
statut se adresează tinerilor.

Forma propusă
Organizații
neguvernamentale
de
tineret – 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
două treimi din numărul total al
membrilor, respectiv al persoanelor
fizice din structurile constitutive, sunt
tineri, care au în structurile de conducere
și administrare persoane tinere într-o
proporție de cel puțin două treimi, și
al căror scop și obiective prevăzute în
statut se adresează tinerilor.

Justificare
Credem justificată păstrarea formei
actuale a Legii tinerilor în sensul în care
o organizație neguvernamentală se
consideră de tineret dacă are în
componența sa 2/3 din totalul
membrilor tineri.
De altfel, pentru ca definiția să fie
aplicabilă și federațiilor (în care membri
sunt asociațiile, nu persoanele), să se
mențină precizarea din legea în vigoare,
anume faptul că în acest caz persoanele
fizice din structurile constitutive, nu
membrii, să fie tineri.
Nu în ultimul rând, credem că pentru
capacitarea tinerilor și pentru a
demonstra orientarea concretă a
activității organizației în interesul

A se vedea amendamentele ANOSR-CNE-CTR-CNFT din 2016: http://www.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/04/Propuneri_ANOSR-CTR-CNE_LegeaTinerilor.pdf
1

tinerilor, de tineri, ar trebui ca
majoritatea persoanelor din structurile
de conducere și administrare să fie
tinere.

2.

3.

Art. 2, alin.
(2), lit. j)

Structuri neguvernamentale de și
pentru
tineret
–
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
sindicatelor nr. 54/2003 sau a Legii
dialogului
social
nr. 62/2011,
structurile Consiliului Național al
Elevilor precum și alte organizații
neguvernamentale care reprezintă
tinerii și/sau interesele acestora.

Structuri neguvernamentale de și pentru
tineret – 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
sindicatelor nr. 54/2003 sau a Legii
dialogului social nr. 62/2011, structurile
Consiliului Național al Elevilor precum și
alte organizații neguvernamentale care
reprezintă tinerii și/sau interesele
acestora. În sensul prezentei legi, în
măsura compatibilității, structurile
neguvernamentale de și pentru
tineret sunt asimilate organizațiilor
neguvernamentale de și pentru
tineret.

În cuprinsul propunerii de act normativ
apar în mai multe situații referiri strict la
organizațiile de și pentru tineret,
nefăcându-se referire și la structurile
neguvernamentale de și pentru tineret,
care în acest sens sunt excluse de plano
de la anumite prevederi. În măsura în
care
sunt
compatibile
cu
drepturile/obligațiile sau, în general,
prescripțiile normei, credem că acestea
ar trebui asimilate, având în vedere
activitatea pe care o întreprind și, după
caz, interesele pe care le apără.

Art. 4, alin
(1), lit. a)

Elaborarea politicilor de tineret în
Elaborarea politicilor de tineret în România are la bază:
România are la bază:
a) fundamentarea politicilor de
a) fundamentarea politicilor de
tineret pe baza rezultatelor
tineret pe baza rezultatelor
cercetării sociale. Ministerul
cercetării sociale.
Tineretului și Sportului va
efectua, cel puțin o dată la 2

Având în vedere că prima etapă pentru
elaborarea
politicilor
este
fundamentarea acestora pe rezultate
ale cercetării sociale, trebuie creat
cadrul prin care să se instituie
obligativitatea administrației publice
centrale de a sonda starea și nevoile
tinerilor.

ani, cercetări sociale privind
starea și nevoile tinerilor.

4.

5.

Capitolul
III,
Secțiunea
a 2-a

Art. 17,
alin. (1)

Consilii consultative pentru tineret și
forumuri de tineret

Reglementarea propusă este extrem de
lacunară. În afară de obligația de a
convoca CCPT trimestrial, pe care o are
autoritatea publică locală, nu există
niciun fel de reglementare-cadru
privind cine poate participa la CCPT, în
ce limite de funcționare, care e
organizarea
consiliului
etc.
De
asemenea, la nivelul structurilor nonguvernamentale de tineret, nu se mai
definește calitatea de a fi reprezentativ
la nivel național și condițiile de
îndeplinit șamd

Statul, prin autoritățile administrației
publice centrale cu atribuții în
domeniul antreprenoriatului, susține
dezvoltarea
de
programe
de
stimulare antreprenorială accesibile
tuturor tinerilor care doresc să
înființeze o afacere.

Statul, prin autoritățile administrației
publice centrale cu atribuții în domeniul
antreprenoriatului, susține dezvoltarea
de
programe
de
stimulare
antreprenorială
accesibile
tuturor
tinerilor care doresc să înființeze o
afacere. De asemenea, Statul acordă
Pentru a oferi o concretizarea a
facilități sub formă de reduceri de
măsurilor propuse în anumite direcții.
taxe şi impozite pentru societățile
comerciale care sprijină financiar sau
material acțiunile de tineret ale
structurilor de tineret şi pentru
tineret și înființarea de incubatoare
de afaceri, care să dezvolte inclusiv
programe
de
simulare

6.

Art. 26,
alin. (1)

Autoritățile administrației publice
locale alocă anual, în cadrul bugetelor
proprii, fonduri destinate activităților
de tineret.

7.

Art. 3, lit.
c)

Activitatea de tineret are următoarele
principii generale:
c) răspunsul la nevoile și aspirațiile
tinerilor;

8.

Art. 3

Litere noi

antreprenorială și care să fie
accesibile
elevilor,
studenților,
absolvenților, în general tinerilor
dornici să înființeze o afacere.
Autoritățile administrației publice locale
alocă anual, în cadrul bugetelor proprii,
fonduri destinate activităților de tineret
în cuantum de minimum 1% din
venituri.
Activitatea de tineret are următoarele
principii generale:
c) răspunsul adecvat, optim și la timp
la nevoile și aspirațiile tinerilor;
Activitatea de tineret are următoarele
principii generale:
h) asigurarea echității în rândul
tinerilor, prin mecanisme care vizează
egalitatea de șanse;
i) stimularea realizării de parteneriate
de tip public-privat în vederea
desfășurării acțiunilor de tineret;
j) stimularea participării tinerilor la
formele de educație nonformală
oferite
de
către
structurile
neguvernamentale de tineret și
pentru tineret;
k) sprijinirea activității de cercetare,
consultare şi diagnoză a nevoilor
tinerilor români, de către actori
interesați.

Pentru a asigura, ținând cont de
importanța domeniului, o minimă
investiție din partea autorităților
publice locale.

Clarificare

Conform propunerii ANOSR-CTR-CNECNFT 2016

9.

10.

11.

Art. 5, alin.
(1)

Autoritățile administrației publice
centrale și locale, unitățile, instituțiile
și serviciile publice subordonate
acestora au obligația să asigure
condițiile
necesare
desfășurării
activității de tineret, în limitele
atribuțiilor generale și specifice, în
condițiile legii.

Art. 7, alin.
(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.

Art. 10,
alin. (6)

Autoritățile prevăzute la alin. (1) au
obligația de a angaja sau desemna,
după caz, cel puțin un responsabil de
tineret, definit la art. 2, alin. (2), lit. p),
potrivit normativelor de personal cu
încadrarea în numărul maxim de
posturi și în prevederile bugetare,
aprobate în condițiile legii.

Autoritățile
administrației
publice
centrale și locale, unitățile, instituțiile și
serviciile publice subordonate acestora
au obligația să asigure condițiile
necesare și să sprijine desfășurarea
activității
de
tineret,
conform
atribuțiilor generale și specifice, în
condițiile legii.

Consiliul interministerial prevăzut la alin.
(1) este format din reprezentanți ai
autorităților
administrației
publice
centrale, cu rang de secretar de stat,
întâlnindu-se cel puțin trimestrial cu
rolul de a elabora și implementa Politicii
Naționale de Tineret, împreună cu
structurile non-guvernamentale de
tineret.
Autoritățile prevăzute la alin. (1) au
obligația de a angaja sau desemna,
responsabili de tineret, definiți la art. 2,
alin. (2), lit. p), în concordanță cu
nevoile tinerilor din comunitate, dar
nu mai puțin de un responsabil
pentru autoritățile publice locale din
comune,
respectiv
doi
pentru
autoritățile publice locale din orașe,

Pentru a extinde cadrul aplicabil,
autoritățile nu ar trebui doar să pună la
dispoziția structurii care desfășoară
activitatea de tineret anumite condiții, ci
și să sprijine prin mijloacele legale
existente desfășurarea acestora.
Mai mult, folosirea sintagmei „în limita”
poate conduce la ideea că autoritățile
pot asigura condiții/sprijini activitatea
de tineret doar pentru atribuțiile
prevăzute expres în acest sens, ceea ce
inerent poate limita opțiunile valabile.
Pentru a asigura funcționalitatea
entității, consiliul ar trebui să se
întâlnească cel puțin trimestrial iar
această prevedere să fie inclusă în lege.
Mai mult decât atât, în virtutea
principiilor enunțate, structurile nonguvernamentale de tineret ar trebui să
participe activ la elaborarea și
implementarea PNT.

Pentru a reglementa obligația de a avea
un număr adecvat de responsabili.
Conform normei propuse, singura
condiție este că trebuie să fie cel puțin
unul.

12.

Art. 23

Alineate noi

municipii și la nivel județean, potrivit
normativelor de personal cu încadrarea
în numărul maxim de posturi și în
prevederile bugetare, aprobate în
condițiile legii.
(2) Statul asigură tinerilor proveniţi
din centre de plasament sau din
familii al căror venit pe membru de
familie este mai mic decât salariul
minim net pe economie, gratuitate
pentru parcurgerea unui program de
studii preuniversitare pe durata sa
normală prevăzută în planul de
învățământ,
în
unitățile
de
învăţământ preuniversitare de stat
acreditate, acoperind în acest sens
toate taxele aferente parcurgerii
acestuia, inclusiv costurile de cazare
în cămine/internate și masă în cantine
;
(3) Statul asigură tinerilor proveniţi
din centre de plasament sau din
familii al căror venit pe membru de
familie este mai mic decât salariul
minim net pe economie, gratuitate
pentru parcurgerea unui program de
studii de licență și masterat pe durata
sa normală prevăzută în planul de
învățământ,
în
instituțiile
de
învățământ
superior
de
stat

Dezvoltare în cadrul secțiunii dedicate
protecției sociale, în sensul sprijinirii
parcursului școlar pentru o categorie
dezavantajată, abordată în cadrul
secțiunii.

13.

Art. 25

Alineat nou

acreditate, acoperind în acest sens
toate taxele aferente parcurgerii
acestuia, inclusiv costurile de cazare
în căminele studențești și masă în
cantinele universitare;
(4) Statul sprijină politicile de locuire
a tinerilor, în sensul în care aceștia să
aibă facilități în achiziționarea de
locuințe.
Organizează
sau
finanțează
concursuri și evenimente sportive
pentru tineri;

