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CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 22 noiembrie 2004 
Nr. 29/281 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind Legea Tineretului (P.L.X. 429/2004) şi asupra propunerii legislative privind 

regimul juridic al Consiliului Tineretului din România (P.L.X. 428/2004) 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor cu modificările şi completările 
intervenite prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2003, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată 
spre dezbatere şi avizare pe fond cu  propunerea legislativă privind Legea Tineretului (P.L.X. 429/2004) şi propunerea 
legislativă privind regimul juridic al Consiliului Tineretului din România (P.L.X. 428/2004). Propunerile legislative au fost 
avizate de Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. De asemenea, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ 
precum şi Punctul de vedere al Guvernului.  

În esenţă, prin propunerile legislative menţionate se doreşte o intervenţie eficientă de protecţie şi asistenţă a tinerilor 
care, în prezent, cad victime unor costuri sociale cu efecte asupra acestora, precum: instabilitatea veniturilor; lipsa unei 
locuinţe; dificultăţi de integrare socio-profesională; dificultăţi la actul de cultură şi practicarea sportului sau turismului; 
delincvenţa juvenilă; creşterea fenomenului de emigrare a tinerilor. În prezent reglementările normative specifice domeniului 
politicilor de tineret pot fi considerate ca fiind puţine şi nesatisfăcătoare. Se resimte acut lipsa unui cadru legislativ care să 
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apere interesele acestei categorii de vârstă şi care să concure la reducerea impactului factorilor specifici de risc ce periclitează 
şansele de dezvoltare şi afirmare firească a tinerilor.  

2. Propunerile legislative fac parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţie. 
3. În conformitate cu prevederile art. 66 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cele două propuneri legislative au fost 

dezbătute împreună şi s-a întocmit un singur raport. Propunerea legislativă P.L.X. 428/2004 a fost cuprinsă în propunerea 
legislativă P.L.X. 429/2004 – Legea Tineretului. 

4. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 21 deputaţi din totalul de 27 deputaţi. La dezbaterea propunerilor 
legislative au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, d-na 
deputat Olguţa Vasilescu şi dl. deputat Nicolae Vasilescu, în calitate de iniţiatori, dl. Ionuţ Iavor, vicepreşedinte, Autoritatea  
Naţională pentru Tineret, dl. Iulian Dascălu, preşedinte, Consiliul Tineretului din România. 

5. Propunerile legislative au fost respinse de Senat, în şedinţa din 29 iunie 2004, în calitate de primă Cameră sesizată. 
Camera Deputaţilor este Camera decizională. 

 
În urma dezbaterii, în şedinţele din 15 septembrie a.c. şi 22 septembrie a.c., comisia, cu 19 voturi pentru, un vot 

împotrivă şi o abţinere, a aprobat propunerile legislative, cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare Camera 
decizională 

1. Titlul legii: 
Legea tineretului 

Titlul legii: 
Legea Tineretului 

 Camera 
Deputaţilor 

2. Titlul I 
 
 

Dispoziţii generale 

Capitolul I 
 
 

Text nemodificat 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  

 

3. Art. 1. -  Prezenta lege 
reglementează cadrul necesar 
asigurării de condiţii sociale, 
culturale, economice şi 
organizatorice, favorabile afirmării şi 
împlinirii tinerei generaţii, conform 

Art. 1. -  Prezenta lege 
reglementează cadrul juridic necesar 
asigurării de condiţii sociale, 
culturale, economice şi 
organizatorice, favorabile afirmării şi 
împlinirii tinerei generaţii, conform 

Pentru rigoarea 
normativă a exprimării şi 
pentru mai buna definire 
a obiectului de 
reglementare al legii.  
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necesităţilor şi aspiraţiilor acesteia, 
conform prevederilor 
constituţionale. 

necesităţilor şi aspiraţiilor acesteia. 
 

 
4. Art. 2. - (1) Statul acordă un regim 

special de protecţie şi de asistenţă 
tinerilor în realizarea drepturilor 
acestora. 

(2) În sensul prezentei legi, 
prin noţiunea de tineri se înţelege, 
generic, cetăţenii români cu vârsta 
cuprinsă între 14 şi 29 de ani inclusiv. 

(3) În sensul prezentei legi, 
prin noţiunea de activitate de tineret 
se înţelege orice formă de activitate 
organizată, menită să contribuie la 
îmbunătăţirea condiţiilor sociale, 
culturale, economice şi organizatorice 
favorabile afirmării tinerei generaţii, 
conform necesităţilor şi aspiraţiilor 
specifice acesteia, în spiritul valorilor 
democraţiei şi a tradiţiilor societăţii 
româneşti.  

Art. 2. - (1) Statul asigură un regim 
special de protecţie şi de asistenţă 
tinerilor în realizarea drepturilor 
acestora. 

(2) În sensul prezentei legi, 
termenul şi expresia de mai jos au 
următoarea semnificaţie: 

a)  tineri – cetăţeni cu vârsta 
cuprinsă între 14 şi 34 de ani 
inclusiv; 

b)  activitate de tineret – orice 
formă de acţiune organizată în 
scopul îmbunătăţirii condiţiilor 
sociale, culturale, economice şi 
organizatorice, favorabile afirmării 
tinerei generaţii, conform 
necesităţilor şi aspiraţiilor specifice 
acesteia. 
 

Pentru o mai bună 
exprimare.  
 
 
Pentru respectarea 
exprimării consacrate în 
actele normative. 
 
 
 
Pentru o mai bună 
exprimare. 

 

5. Art. 3.  -  Autorităţile 
administraţiei publice, centrale şi 
locale, unităţile, instituţiile şi 
serviciile publice subordonate 
acestora, au obligaţia să sprijine 
activitatea de tineret şi să asigure 
condiţii optime de desfăşurare a 
acesteia la nivel naţional şi local, după 

Art. 3. Text nemodificat   
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caz, în condiţiile legii. 
6. Art. 4. -  Politica publică în 

domeniul activităţii de tineret are la 
bază următoarele principii generale:  

a) elaborarea şi promovarea unor 
politici de tineret globale şi integrate 
şi  fundamentarea acestora în baza 
rezultatelor cercetărilor sociale 
actualizate; 

b) asigurarea participării tinerilor 
la deciziile care îi vizează, inclusiv la 
elaborarea, promovarea şi realizarea 
politicilor în domeniul activităţii de 
tineret, prin intermediul structurilor 
reprezentative  ale acestora; 

c) sporirea gradului de participare 
a tinerilor la viaţa publică şi 
încurajarea acestora în vederea 
asumării responsabilităţii lor 
individuale sau de grup; 
     d) sprijinirea şi îndrumarea 
tinerilor în vederea participării active 
a acestora la viaţa economică, 
educaţională şi culturală a ţării;  

e) stimularea cooperării 
autorităţilor şi instituţiilor publice, 
centrale şi locale, cu structurile 
neguvernamentale de şi pentru tineret; 

 
f) garantarea dreptului la educaţie, 

Art. 4. -  Politicile în domeniul 
activităţilor de tineret au la bază 
următoarele principii generale:  

a) elaborarea şi promovarea unor 
politici pentru tineret globale şi 
integrate şi  fundamentarea acestora în 
baza rezultatelor cercetărilor sociale 
actuale; 

b) – d) Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) stimularea cooperării 

autorităţilor şi instituţiilor publice, 
centrale şi locale, cu structurile 
neguvernamentale de tineret şi pentru 
tineret; 

f) garantarea dreptului la educaţie, 

Pentru o mai bună 
exprimare în contextul 
dat. 
Pentru o mai corectă 
exprimare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o mai clară 
exprimare în context.  
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instruire, specializare profesională şi 
asistenţă medicală pentru tineri; 

g) asigurarea de şanse egale 
privind accesul tinerilor la informaţie, 
tehnologiile informaţionale  şi 
servicii sociale; 

 
 
 

      
 h) stimularea mobilităţii şi 
voluntariatului în rândul tinerilor; 
      i) recunoaşterea importanţei 
sociale a turismului şi sportului pentru 
tineret, prin prevederea unor facilităţi 
specifice în vederea practicării 
acestora; 
      j) promovarea dialogului 
intercultural şi combaterea rasismului, 
xenofobiei şi intoleranţei în rândul 
tinerilor. 

instruire, specializare profesională; 
 

g) asigurarea de şanse egale 
privind accesul tinerilor la informaţie 
şi tehnologii informaţionale; 
 

h) garantarea dreptului la 
asistenţă medicală pentru tineri şi 
la acordarea de servicii sociale; 

Litera h devine litera i 
i) Text nemodificat 
 
Litera i devine litera j 
j) Text nemodificat 
 
 
 
Litera j devine litera k 
k) Text nemodificat 

 

Pentru o mai bună 
sistematizare a textului. 
 
Pentru o mai bună 
sistematizare a textului. 
 
 
Pentru o mai bună 
sistematizare a textului. 
 
Pentru o mai bună 
sistematizare a textului. 
 
Pentru o mai bună 
sistematizare a textului. 
 
 
 
Pentru o mai bună 
sistematizare a textului. 
 

7. TITLUL II 
 
 

Structurile administraţiei publice cu 
responsabilităţi în domeniul activităţii 

de tineret 

Capitolul II 
 
 

Structurile administraţiei publice 
centrale şi locale cu responsabilităţi 

în domeniul activităţii de tineret 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  
Pentru un plus de 
precizie. 

 

8. CAPITOLUL I 
 
 

Secţiunea 1 
 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  
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Ministerul Educaţiei, Cercetării  şi 
Tineretului 

Autoritatea Naţională pentru 
Tineret 

Pentru a respecta actuala 
organizare 
guvernamentală. 

9. Art. 5. -  Ministerul Educaţiei, 
Cercetării  şi Tineretului este 
organul de specialitate al 
administraţiei publice centrale care 
elaborează şi aplică strategiile şi 
politicile guvernamentale pentru 
tineret. 

Art. 5. -  Autoritatea Naţională 
pentru Tineret este organul de 
specialitate al administraţiei publice 
centrale care elaborează, aplică şi 
urmăreşte aplicarea strategiilor şi 
politicile guvernamentale pentru 
tineret.  

Pentru a respecta actuala 
organizare 
guvernamentală. 
Pentru o mai bună 
definire a scopului. 

 

10. Art. 6.  -  Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului are 
următoarele atribuţii principale în 
domeniul politicilor pentru tineret: 

a) asigură elaborarea strategiei de 
punere în aplicare a Programului de 
guvernare în domeniul activităţii de 
tineret ; fundamentează şi propune 
Guvernului politici pentru tineret; 

b) iniţiază, elaborează sau, după 
caz, avizează proiecte de acte 
normative în domeniul activităţii de 
tineret; 

c) asigură urmărirea aplicării şi 
controlul respectării legilor şi a 
celorlalte acte normative în domeniul 
activităţii de tineret; 

d) colaborează cu celelalte 
ministere şi organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, cu 

Art. 6. (1) Autoritatea Naţională 
pentru Tineret  are următoarele 
atribuţii principale în domeniul 
politicilor guvernamentale pentru 
tineret: 

a) –  c) Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) colaborează cu celelalte 
ministere şi organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, cu 

Pentru o mai precisă 
exprimare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corecta exprimare 
în contextul dat. 
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autorităţile administraţiei publice 
locale, cu alte instituţii publice şi 
persoane juridice de drept public sau 
privat, române ori străine, în vederea 
îndeplinirii scopului său; 

e) colaborează cu Consiliul 
Naţional al Tineretului şi Fundaţia 
Naţională pentru Tineret în vederea 
elaborării strategiilor naţionale în 
domeniul activităţii de tineret şi 
susţine logistic şi financiar activitatea 
acestora; 

f) oferă asistenţă de specialitate şi 
sprijin financiar pentru programele 
structurilor neguvernamentale de şi 
pentru tineret de nivel naţional, la 
solicitarea acestora şi în conformitate 
cu legislaţia în vigoare; 

g) asigură, în numele statului 
român, reprezentarea pe plan intern 
sau extern în domeniul activităţii de 
tineret, facilitând structurilor 
neguvernamentale de şi pentru tineret 
stabilirea contactelor internaţionale 
directe; 

h) coordonează şi urmăreşte 
aplicarea convenţiilor şi acordurilor în 
domeniul activităţii de tineret şi a 
acordurilor internaţionale la care 
România este parte şi ia măsuri în 

autorităţile administraţiei publice 
locale, cu alte instituţii publice şi 
persoane juridice de drept public sau 
privat, române ori străine, în vederea 
exercitării atribuţiilor sale; 

e) colaborează cu Consiliul  
Tineretului din România şi Fundaţia 
Naţională pentru Tineret în vederea 
elaborării strategiilor naţionale în 
domeniul activităţii de tineret şi 
susţine logistic şi financiar activitatea 
acestora; 

f) oferă asistenţă de specialitate şi 
sprijin financiar pentru programele 
structurilor neguvernamentale de 
tineret şi pentru tineret de nivel 
naţional, la solicitarea acestora şi în 
conformitate cu legislaţia în vigoare; 

g) asigură, în numele statului 
român, reprezentarea pe plan intern 
sau extern în domeniul activităţii de 
tineret, facilitând structurilor 
neguvernamentale de tineret şi pentru 
tineret stabilirea contactelor 
internaţionale directe; 

h) Text nemodificat 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pentru mai exacta 
definire a structurii. 
 
 
 
 
 
Pentru o mai corectă 
exprimare în contextul 
dat. 
 
 
 
Pentru o mai corectă 
exprimare în contextul 
dat. 
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vederea realizării condiţiilor pentru 
integrarea mişcării de tineret din 
România în structurile similare 
europene precum şi în alte organisme 
internaţionale de profil;  

i) asigură administrarea bunurilor  
proprietate publică sau privată a 
statului încredinţate Ministerului 
Educaţiei, Cercetării  şi Tineretului, 
potrivit prevederilor legale; 

j) supraveghează menţinerea 
destinaţiei bazei materiale afectate 
activităţii de    tineret din domeniul 
public sau privat al statului ori al 
unităţilor administrativ-teritoriale; 
     k) organizează sau sprijină, potrivit 
legii, formarea, pregatirea 
profesională şi perfecţionarea 
personalului care lucrează în 
domeniul activităţii de tineret, 
conlucrând în acest scop cu instituţiile 
şi cu organismele de specialitate din 
ţară şi străinătate; 
      l) sprijină organizarea şi 
promovarea activităţii  ştiinţifice în 
domeniul activităţii de tineret; 
     m) îndeplineşte alte atribuţii 
specifice stabilite prin legi sau alte 
acte normative. 
 

 
 
 

 
 
i) asigură administrarea bunurilor  

proprietate publică sau privată a 
statului încredinţate Autorităţii 
Naţionale pentru Tineret, potrivit 
prevederilor legale ;    

j) –  l) Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Litera m devine alineatul 2, 
cu următorul cuprins: 

(2) Autoritatea 
Naţională pentru Tineret 

 
 
 
 
 
Pentru a respecta actuala 
organizare 
guvernamentală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corecta încadrare 
în context şi pentru 
corecta exprimare. 
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îndeplineşte şi alte atribuţii specifice 
stabilite prin legi sau alte acte 
normative. 

11. CAPITOLUL II 
 
 

Comitetul Interministerial pentru 
Problemele Tineretului 

Secţiunea a 2-a 
 
 

Text nemodificat 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  
 

 

12. Art. 7. -  (1) Comitetul 
Interministerial pentru Problemele 
Tineretului este constituit prin 
hotărâre a Guvernului şi este format 
din reprezentanţi la nivel de 
conducere din cadrul ministerelor şi ai 
altor organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale al căror 
obiect de activitate are incidenţă 
directă asupra problematicii tinerei 
generaţii, incluzând obligatoriu 
reprezentanţi ai organelor 
administraţiei publice centrale care au 
atribuţii în domeniile: copii, tineret, 
educaţie, formare, muncă şi/sau 
protecţie socială, sănătate şi 
cultură. 

(2) Comitetul 
Interministerial pentru Problemele 
Tineretului este coordonat de Primul-
Ministru. 

Art. 7. -  (1) Comitetul 
Interministerial pentru Problemele 
Tineretului se constituie prin hotărâre 
a Guvernului şi este format din 
reprezentanţi la nivel de conducere 
din cadrul ministerelor şi al altor 
organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale al căror 
obiect de activitate are incidenţă 
directă asupra problematicii tinerei 
generaţii, incluzând obligatoriu 
reprezentanţi ai organelor 
administraţiei publice centrale care au 
atribuţii în domeniile: educaţiei şi 
învăţământului, tineretului, muncii 
şi protecţiei sociale, sănătăţii şi 
culturii. 

(2) Text nemodificat 
 

Pentru o exprimare 
adecvată în context. 
Pentru o mai bună 
definire a domeniilor 
abordate. 

 

13. Art. 8. -  Principalele atribuţii ale Art. 8. - Principalele atribuţii ale   
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Comitetului Interministerial pentru 
Problemele Tineretului sunt: 

a) efectuează analize şi studii 
referitoare la condiţia tinerilor în 
societate, în colaborare cu instituţii 
guvernamentale şi organisme 
neguvernamentale; propune soluţii 
pentru eliminerea aspectelor negative 
constatate; 

b) examinează şi avizează 
programele sectoriale privind 
tineretul, în vederea asigurării 
coerenţei cu strategia Guvernului de 
reformă economico-socială; 

c) validează programele 
naţionale care se adresează  tinerilor, 
înaintate de ministere sau alte organe 
de specialitate ale administraţiei 
publice centrale, reprezentate în 
cadrul Comitetului şi care presupun 
implicarea financiară şi sprijinul mai 
multor ministere sau organe de 
specialitate ale administraţiei publice 
centrale, stabilind, după caz, 
responsabilităţile în coordonarea şi 
implementarea  acestor programe;        

d) propuneri orientările cadru 
ale politicilor din domeniul protecţiei 
sociale şi al promovării sănătăţii 
tinerilor; 

Comitetului Interministerial pentru 
Problemele Tineretului sunt: 

a) – b) Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) validează programele 
naţionale care se adresează  tinerilor, 
înaintate de ministere sau alte organe 
de specialitate ale administraţiei 
publice centrale, reprezentate în 
cadrul acestuia şi care presupun 
implicarea financiară şi sprijinul mai 
multor ministere sau organe de 
specialitate ale administraţiei publice 
centrale, stabilind, după caz, 
responsabilităţile în coordonarea şi 
implementarea  acestor programe;         

d) propune orientările cadru ale 
politicilor din domeniul protecţiei 
sociale şi al promovării sănătăţii 
tinerilor; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o mai corectă 
exprimare în context. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o exprimare 
gramaticală corectă. 
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e) urmăreşte asigurarea 
accesului nediscriminatoriu al 
tinerilor pe piaţa muncii; propune 
măsuri de îmbunatăţire a condiţiilor  
de muncă ale tinerilor. 

e) Text nemodificat 

14. Art. 9. -  Alte prevederi privind 
structurarea şi atribuţiile 
Comitetului Interministerial pentru 
Problemele Tineretului se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului. 

Art. 9. -  Alte prevederi privind 
structura organizatorică şi 
atribuţiile Comitetului Interministerial 
pentru Problemele Tineretului se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

Pentru corectitudinea 
exprimării. 

 

15. CAPITOLUL III 
 
 

Direcţiile pentru educaţie şi tineret 
judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti 

Secţiunea a 3-a 
 
 

Direcţiile pentru  tineret judeţene şi a 
municipiului Bucureşti 

 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  
Pentru corecta definire, 
conform actualei 
organizări 
guvernamentale. 

 

16. ---------- Art. 10. - La data intrării în vigoare 
a prezentei legi, compartimentele de 
tineret din cadrul Autorităţii 
Naţionale pentru Tineret se  
reorganizează ca direcţii pentru tineret 
judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti 

Text provenit din art. 70. 
Pentru o mai bună 
sistematizare a textului. 
Pentru a respecta actuala 
organizare 
guvernamentală. 

 

17.  
Art. 10. -  Direcţiile pentru 
educaţie şi tineret judeţene, respectiv 
a municipiului Bucureşti, sunt servicii 
publice descentralizate ale 
Ministerului Educaţiei, Cercetării  şi 

Art. 10 devine art. 11. 
Art. 11. -  Direcţiile pentru tineret 
judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, sunt servicii publice 
deconcentrate ale Autorităţii 
Naţionale pentru Tineret, cu 

 
Pentru a fi în 
concordanţă cu 
prevederile art. 120 alin. 
(1) din Constituţie şi 
pentru a respecta actuala 
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Tineretului, cu personalitate juridică, 
înfiinţate în condiţiile legii. 

personalitate juridică, înfiinţate în 
condiţiile legii. 

organizare 
guvernamentală. 

18.  
Art. 11. -  Direcţiile pentru 
educaţie şi tineret judeţene, respectiv 
a municipiului Bucureşti, sunt 
finanţate de la bugetul de stat şi din 
venituri extrabugetare. 

Art. 11 devine art. 12. 
Art. 12. -  Direcţiile pentru tineret 
judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, sunt finanţate de la bugetul 
de stat şi din venituri extrabugetare. 

 

 
Pentru corecta definire a 
structurilor. 

 

19.  
Art. 12. -  Direcţiile pentru 
educaţie şi tineret judeţene, respectiv 
a municipiului Bucureşti, colaborează 
cu autorităţile administraţiei 
publice locale şi cu reprezentanţele 
în teritoriu ale administraţiei centrale 
pentru organizarea şi promovarea 
activităţilor de tineret. 

Art. 12 devine art. 13. 
Art. 13. -  Direcţiile pentru tineret 
judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, colaborează cu autorităţile 
administraţiei publice locale şi cu 
serviciile publice deconcentrate ale 
administraţiei centrale pentru 
organizarea şi promovarea 
activităţilor de tineret.  

Pentru corecta definire a 
structurilor. 
Pentru a fi în 
concordanţă cu 
prevederile art. 120 alin. 
(1) din Constituţie. 

 

20.  
Art. 13. -  Direcţiile pentru 
educaţie şi tineret judeţene, respectiv 
a municipiului Bucureşti, au 
următoarele atribuţii principale în 
domeniul politicilor pentru tineret: 

a) ţin evidenţa structurilor 
neguvernamentale de şi pentru tineret 
de pe raza unităţii administrativ-
teritoriale; 

 
b) sprijină logistic şi financiar 

activitatea de tineret din teritoriu, cu 

Art. 13 devine art. 14. 
Art. 14. -  Direcţiile pentru tineret 
judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, au următoarele atribuţii 
principale în domeniul politicilor 
pentru tineret: 

a) ţin evidenţa structurilor 
neguvernamentale de tineret şi pentru 
tineret de pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale în care 
funcţionează; 

b) Text nemodificat 
 

 
Pentru corecta definire a 
structurilor. 
 
 
 
Pentru o mai clară 
exprimare în contextul 
dat. 
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respectarea prevederilor legale; 
c) colaborează cu consiliile locale 

şi judeţene în scopul utilizării 
eficiente a fondurilor acordate de la 
bugetele locale pentru activitatea de 
tineret în teritoriu, în limita 
alocaţiilor bugetare; 

d) oferă asistenţă de specialitate şi 
sprijin financiar pentru programele 
structurilor neguvernamentale de şi 
pentru tineret de pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale respective, la 
solicitarea acestora şi în conformitate 
cu legislaţia în vigoare; 

 
 
 
 
e) colaborează, în îndeplinirea 

atribuţiilor, cu fundaţiile judeţene 
pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti şi urmăresc 
modul in care acestea duc la 
îndeplinire scopul principal, în 
condiţiile legii; 

 
 
 
g) elaborează şi înaintează 

Ministerului Educaţiei, Cercetării  

 
c) colaborează cu consiliile locale 

şi judeţene în scopul utilizării 
eficiente a fondurilor acordate de la 
bugetele locale pentru activitatea de 
tineret în teritoriu;  

d) oferă asistenţă de specialitate şi 
sprijin financiar pentru programele 
structurilor neguvernamentale de 
tineret şi pentru tineret de pe raza 
unităţii administrativ-teritoriale 
respective, la solicitarea acestor 
structuri şi în conformitate cu 
legislaţia în vigoare; 
 

Textele de la literele e şi h se 
comasează şi devin litera e, avand  
următorul conţinut: 

e) colaborează, în îndeplinirea 
atribuţiilor, cu fundaţiile judeţene 
pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti în vederea 
implementării strategiilor naţionale 
în domeniul activităţii de tineret la 
nivel judeţean şi susţin logistic şi 
financiar activitatea acestora; 

Litera g devine litera f, având 
următorul conţinut: 

f) elaborează şi înaintează 
Autorităţii Naţionale pentru 

 
Pentru o mai corectă 
exprimare. 
 
 
 
Pentru o mai clară 
exprimare în contextul 
dat. 
Pentru o mai corectă 
exprimare. 
 
 
 
 
Pentru o mai corectă 
exprimare prin evitarea 
repetiţiilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corectitudinea 
enumerării. 
Pentru a respecta actuala 
organizare 
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şi Tineretului propuneri de strategii, 
politici, programe, precum şi 
proiectele, bugetele şi rapoartele 
activităţii proprii sau propunerile 
înaintate de structurile 
neguvernamentale de şi pentru tineret 
din raza unităţii administrativ-
teritoriale, în care funcţionează;  

h) colaborează cu fundaţiile 
judeţene pentru tineret în vederea 
implementării strategiilor naţionale 
în domeniul activităţii de tineret la 
nivel judeţean şi susţine logistic şi 
financiar activitatea acestora; 

 
 
i) îndeplinesc alte atribuţii stabilite 

prin acte normative specifice 
domeniului lor de activitate. 

Tineret propuneri de strategii, 
politici, programe, precum şi 
proiectele, bugetele şi rapoartele 
activităţii proprii sau propunerile 
înaintate de structurile 
neguvernamentale de tineret şi pentru 
tineret din raza unităţii administrativ-
teritoriale, în care funcţionează;  

Litera h se elimină. 
 
 
 
 
 
Litera i devine litera g, având 

urmatorul continut:  
g) îndeplinesc alte atribuţii 

specifice domeniului lor de activitate. 

guvernamentală. 
Pentru o mai clară 
exprimare în context. 
 
 
 
 
 
Prin comasare cu litera 
e. 
 
 
 
 
 
 
Pentru o mai corectă 
exprimare în contextul 
dat. 

21.  
Art. 14. -  Organizarea, 
funcţionarea, precum şi alte atribuţii 
specifice ale direcţiilor pentru 
educaţie şi tineret judeţene, respectiv 
a municipiului Bucureşti, se stabilesc 
prin ordin al ministrului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului.. 

Art. 14 devine art. 15. 
Art. 15. -  Organizarea, 
funcţionarea, precum şi alte atribuţii 
specifice ale direcţiilor pentru tineret 
judeţene, respectiv a municipiului 
Bucureşti, se stabilesc prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Tineret. 

 
Pentru a respecta actuala 
organizare 
guvernamentală. 
 

 

22. CAPITOLUL IV 
 
 

Secţiunea a 4-a 
 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  
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Agenţia Naţională pentru Tineret 
 

Agenţia Naţională pentru 
Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor 

Pentru a respecta actuala 
denumire, conform HG 
198/2002. 

23.  
Art. 15. –  (1) Agenţia Naţională 
pentru Tineret este instituţie publică 
cu personalitate juridică proprie, 
aflată în subordinea M.E.C.T. şi are 
ca principal scop promovarea şi 
susţinerea iniţiativelor tinerilor şi ale 
structurilor neguvernamentale de 
tineret prin: 

 
 
 
 
 
a) furnizarea de servicii de 

informare şi consultanţă pentru tineri şi 
pentru structurile neguvernamentale de 
şi pentru tineret; 

b) realizarea de studii şi 
cercetări sociale în domeniul 
tineretului; 

c) gestionarea programelor 
internaţionale de finanţare sau 
cofinanţare în domeniul politicilor 
pentru tineret, asumate de România; 

d) promovarea mobilităţii 
tinerilor în spaţiul european şi 

Art. 15 devine art. 16. 
Art. 16. –  (1) Agenţia Naţională 
pentru Sprijinirea Iniţiativelor 
Tinerilor este instituţie publică cu 
personalitate juridică, aflată în 
subordinea Autorităţii Naţionale 
pentru Tineret şi are ca principal 
scop promovarea şi susţinerea 
iniţiativelor tinerilor şi ale structurilor 
neguvernamentale de tineret prin: 

 
 
 
 
a) furnizarea de servicii de 

informare şi consultanţă pentru tineri 
şi pentru structurile neguvernamentale 
de tineret şi pentru tineret; 

b) - d) Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru a respecta actuala 
denumire, conform HG 
198/2002. 
Pentru  o mai corectă 
exprimare juridică. 
Pentru a institui o mai 
bună coordonare a 
acţiunii guvernamentale 
în domeniul activităţilor 
de tineret. 
Pentru a respecta actuala 
organizare 
guvernamentală. 
Pentru o mai clară 
exprimare în contextul 
dat. 
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internaţional. 
(2) Activitatea Agenţiei 

Naţionale pentru Tineret este 
coordonată de Secretarul de Stat 
pentru probleme de tineret. 

 

 
(2) Activitatea Agenţiei 

Naţionale pentru Sprijinirea 
Iniţiativelor Tinerilor este 
coordonată de preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru 
Tineret. 

 
Pentru a respecta actuala 
denumire, conform HG 
198/2002. 
Pentru a institui o mai 
bună coordonare a 
acţiunii guvernamentale 
în domeniul activităţilor 
de tineret. 
Pentru a respecta actuala 
organizare 
guvernamentală. 

24. Art. 16. -  Organizarea, 
funcţionarea, precum şi alte atribuţii 
specifice ale A.N.T. se stabilesc prin 
ordin al ministrului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului. 

Se elimină Nu se justifică în 
contextul dat. 

 

25. CAPITOLUL V 
 
 

Centre pentru tineret M.E.C.T. 

Secţiunea a 5-a 
 
 

Centre pentru tineret   

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  
Pentru o mai corectă 
exprimare. 

 

26. Art. 17. –  M.E.C.T. poate constitui 
centre naţionale pentru tineret ca 
unităţi cu personalitate juridică 
proprie, care funcţionează în 
subordinea sa sau, după caz, centre 
locale pentru tineret, fără personalitate 
juridică ce funcţionează în subordinea 
serviciilor sale publice 

Art. 17. –  Autoritatea Naţională 
pentru Tineret poate constitui centre 
naţionale pentru tineret ca unităţi cu 
personalitate juridică, care 
funcţionează în subordinea sa sau, 
după caz, centre locale pentru tineret, 
fără personalitate juridică ce 
funcţionează în subordinea serviciilor 

Pentru a respecta actuala 
organizare 
guvernamentală. 
Pentru  o mai corectă 
exprimare juridică. 
Pentru a fi în 
concordanţă cu 
prevederile art. 120 alin. 
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descentralizate şi/sau în parteneriat 
cu structuri neguvernamentale de şi 
pentru tineret sau cu organe ale 
autorităţilor publice locale. 

 

sale publice deconcentrate şi/sau în 
parteneriat cu structuri 
neguvernamentale de tineret şi pentru 
tineret sau cu organe ale autorităţilor 
publice locale. 

(1) din Constituţie. 
Pentru o mai clară 
exprimare în contextul 
dat. 
 

27. Art. 18. –  (1) Centrele naţionale 
pentru tineret M.E.C.T. sunt înfiinţate 
prin hotărâre a Guvernului şi sunt 
supuse regimului juridic prevăzut de 
legislaţia în vigoare. 
  (2) Centrele locale pentru 
tineret M.E.C.T. sunt înfiinţate prin 
ordin al ministrului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului.  
 

Art. 18. –  (1) Centrele naţionale 
pentru tineret sunt înfiinţate prin 
ordin al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Tineret. 
 
  (2) Centrele naţionale 
pentru tineret şi centrele locale 
pentru tineret sunt organizate şi 
funcţionează în baza unor 
regulamente proprii, aprobate prin 
ordin al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Tineret. 

Pentru a respecta actuala 
organizare 
guvernamentală. 
 
 
Pentru mai buna aranjare 
în context şi pentru 
respectarea actualei 
organizări 
guvernamentale. 

 

28. Art. 19. –  Centrele naţionale pentru 
tineret M.E.C.T. şi centrele locale 
pentru tineret M.E.C.T. sunt 
organizate şi funcţionează în baza 
unor regulamente proprii, aprobate 
prin ordin al ministrului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului.  

Se elimină Textul a fost preluat ca 
alin. 2 al art. 18. 

 

29. CAPITOLUL VI 
 
 

Administraţia publică locală 

Secţiunea a 6-a 
 
 

Text nemodificat 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  
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30.  
Art. 20. –   Autorităţile 
administraţiei publice locale şi 
judeţene asigură, la nivelul acestora, 
cadrul instituţional şi condiţiile 
necesare pentru participarea tinerilor 
la luarea deciziilor a căror aplicare îi 
vizează. 

Art. 20 devine art. 19. 
Art. 19. –   Autorităţile 
administraţiei publice locale asigură, 
la nivelul acestora, cadrul instituţional 
şi condiţiile necesare pentru 
participarea tinerilor la luarea 
deciziilor din domeniul activităţilor 
de tineret.  

 
Pentru corectitudinea şi 
rigoarea exprimării. 

 

31.  
Art. 21. - (1) Consiliile locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor municipiului Bucureşti şi 
Consiliul General al municipiului 
Bucureşti, precum şi consiliile 
judeţene îşi organizează  comisii de 
specialitate pentru probleme de 
tineret.  
  (2) La şedinţele 
comisiilor de specialitate ale 
consiliilor judeţene, respectiv a 
Consiliului General al municipiului 
Bucureşti, în cadrul cărora se dezbat 
probleme de interes pentru tineri, pot 
participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai 
fundaţiilor judeţene pentru tineret, 
respectiv ai Fundaţiei pentru 
Tineret a municipiului Bucureşti, 
precum şi reprezentanţi ai structurilor 
asociative neguvernamentale de sau 
pentru tineret care activează la nivel 

Art. 21 devine art. 20. 
Art. 20. - (1) Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
  (2) La şedinţele 
comisiilor de specialitate ale 
consiliilor judeţene, respectiv a 
Consiliului General al municipiului 
Bucureşti, în cadrul cărora se dezbat 
probleme de interes pentru tineri, pot 
participa, ca invitaţi, reprezentanţi ai 
fundaţiilor judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, 
precum şi reprezentanţi ai structurilor 
asociative neguvernamentale de 
tineret şi pentru tineret care activează 
la nivel judeţean, respectiv la nivelul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penru o mai corectă 
exprimare în contextul 
dat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o mai clară 
exprimare în contextul 
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judeţean, respectiv la nivelul 
municipiului Bucureşti.   

(3) La şedinţele 
comisiilor de specialitate ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor municipiului Bucureşti, în 
cadrul cărora se dezbat probleme de 
interes în domeniul tineret, pot 
participa, ca invitaţi reprezentanţi ai 
structurilor asociative 
neguvernamentale de sau pentru 
tineret care activează la nivelul local 
respectiv.  

municipiului Bucureşti.   
 
(3) La şedinţele 

comisiilor de specialitate ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor municipiului Bucureşti, în 
cadrul cărora se dezbat probleme de 
interes în domeniul tineret, pot 
participa, ca invitaţi reprezentanţi ai 
structurilor asociative 
neguvernamentale de tineret şi pentru 
tineret care activează la nivelul local 
respectiv.  

dat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o mai clară 
exprimare în contextul 
dat. 

32.  
Art. 22. -  În toate problemele ce 
vizează tineretul, consiliile locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor municipiului Bucureşti şi 
Consiliul General al municipiului 
Bucureşti, precum şi consiliile 
judeţene au obligaţia de a organiza 
proceduri de consultare a structurilor 
neguvernamentale de sau pentru 
tineret sau forurile de reprezentare 
constituite de acestea.  

Art. 22 devine art. 21. 
Art. 21. -  În toate problemele ce 
vizează tineretul, consiliile locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor municipiului Bucureşti şi 
Consiliul General al municipiului 
Bucureşti, precum şi consiliile 
judeţene au obligaţia de a organiza 
proceduri de consultare a structurilor 
neguvernamentale de tineret şi pentru 
tineret sau a forurilor de reprezentare 
constituite de acestea.  

 
Pentru o mai clară şi 
corectă exprimare în 
contextul dat. 

 

33. TITLUL III 
 
 

STRUCTURI 
NEGUVERNAMENTALE DE ŞI 

Capitolul III 
 
 

Structuri neguvernamentale de tineret 
şi pentru tineret 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  
Pentru o mai clară 
exprimare în contextul 
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PENTRU TINERET dat. 
34. CAPITOLUL I  

 
 

Tipuri de structuri 

Secţiunea 1  
 
 

Text nemodificat 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  

 

35.  
Art. 23. – (1) În sensul prezentei legi, 
structurile neguvernamentale de 
tineret sunt persoanele juridice de 
drept privat, fără scop patrimonial, 
care funcţionează în condiţiile legii cu 
privire la asociaţii şi fundaţii şi care 
îndeplinesc cumulativ următoarele 
criterii: 

 
a) scopul prevăzut în statut 

şi/sau în actul constitutiv vizează 
direct domeniul tineretului iar, pentru 
realizarea acestuia, majoritatea 
obiectivelor asumate sunt adresate 
tinerilor; 

b) cel putin două treimi din 
numărul total al persoanelor membre 
sunt tineri. 

(2) Sunt asimilate 
structurilor de tineret, federaţiile - 
care functioneaza potrivit legislaţiei 
cu privire la asociaţii şi fundaţii - 
care îndeplinesc cumulativ 
următoarele criterii: 

Art. 23 devine art. 22. 
Art.22. - (1) În sensul prezentei legi, 
structurile neguvernamentale de 
tineret sunt persoanele juridice de 
drept privat, fără scop patrimonial, 
care funcţionează în condiţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 
cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare şi care îndeplinesc 
cumulativ următoarele criterii: 

a) – b) Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
         (2) Sunt asimilate structurilor 
neguvernamentale de tineret, 
federaţiile - care funcţionează în 
condiţiile Ordonanţei Guvernului 
nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi 

 
Pentru o corectă 
exprimare juridică. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o corectă 
exprimare juridică. 
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a) scopul prevăzut în statut 

şi/sau în actul constitutiv vizează 
direct domeniul tineretului iar, pentru 
realizarea acestuia, majoritatea 
obiectivelor asumate sunt adresate 
tinerilor; 

b) cel puţin două treimi din 
numărul total al persoanelor fizice din 
cadrul structurilor constitutive 
membre sunt tineri. 

completările ulterioare - care 
îndeplinesc cumulativ următoarele 
criterii: 

a) – b) Text nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.  
Art. 24.  – Structurile 
neguvernamentale pentru tineret sunt, 
în sensul prezentei legi, persoanele 
juridice de drept privat, fără scop 
patrimonial, care funcţionează în 
condiţiile legii cu privire la asociaţii 
şi fundaţii şi care nu îndeplinesc 
condiţia prevăzută la art. 23 alin. (1) 
lit. b, respectiv alin. (2) lit. b. 

Art. 24 devine art. 23. 
Art. 23.  – Structurile 
neguvernamentale pentru tineret sunt, 
în sensul prezentei legi, persoanele 
juridice de drept privat, fără scop 
patrimonial, care funcţionează în 
condiţiile Ordonanţei Guvernului 
nr.26/2000, cu privire la asociaţii ţi 
fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare şi care 
îndeplinesc numai condiţia prevăzută 
la art. 22 alin. 1 lit. a, respectiv alin. 2 
lit. a. 

 
Pentru o corectă 
exprimare juridică. 
Pentru o mai clară 
exprimare în context. 

 

37.  
Art. 25. – Structurile asociative 
neguvernamentale de tineret sunt, în 
sensul prezentei legi, acele structuri 
neguvernamentale de tineret în care 
modul de organizare şi funcţionare 

Art. 25 devine art. 24. 
Art. 24. În sensul prezentei legi, 
structurile asociative 
neguvernamentale de tineret, sunt 
acele structuri care îndeplinesc 
condiţiile referitoare la asociaţii, 

 
Pentru o corectă 
exprimare juridică şi o 
mai clară exprimare în 
context. 

 



 22

prevede constituirea pe baza liberei 
asocieri a membrilor şi care asigură 
accesul la conducere pe bază de 
criterii democratice.  

respectiv federaţii de asociaţii, 
prevăzute de Ordonanţa 
Guvernului nr. 26/2000, cu privire 
la asociaţii şi fundaţii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

38. Art. 26. - Structurile asociative 
neguvernamentale de tineret sunt de 
nivel naţional, în sensul prezentei legi, 
dacă îndeplinesc suplimentar criteriile 
aprobate prin ordin al ministrului 
educaţiei, cercetării şi tineretului, în 
termen de 90 de zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei legi. 

Se elimină. Nu se justifică, având în 
vedere că structurile 
asociative 
neguvernamentale de 
tineret sunt persoane 
juridice de drept privat, 
putând fi interpretat ca o 
imixtiune a statului în 
organizarea şi 
funcţionarea acestor 
structuri. 

 

39.  
Art. 27. - (1) Fundaţiile judeţene 
pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, constituite în 
baza prevederilor Decretului-Lege nr. 
150/1990 privind înfiinţarea 
fundaţiilor pentru tineret, 
sunt structuri neguvernamentale 
pentru tineret, persoane juridice de 
drept privat şi de utilitate publică, 
autonome, nepolitice şi fără scop 
lucrativ, unice la nivelul fiecărui judeţ 
şi a municipiului Bucureşti, regimul 

Art. 27 devine art. 25 
Art. 25. – (1) Fundaţiile judeţene 
pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, constituite în 
baza prevederilor Decretului-Lege nr. 
150/1990 privind înfiinţarea 
fundaţiilor pentru tineret, 
sunt structuri neguvernamentale 
pentru tineret, persoane juridice de 
drept privat şi de utilitate publică, 
autonome, nepolitice şi fără scop 
lucrativ, unice la nivelul fiecărui judeţ 
şi a municipiului Bucureşti. 

 
Pentru o corectă 
exprimare juridică în 
contextul dat. 
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juridic al acestora fiind stabilit prin 
lege specială. 
  (2) În cadrul fundaţiilor 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, sunt 
reprezentate, cu drept de vot, exclusiv 
structurile asociative 
neguvernamentale de tineret care îşi 
au sediul în unitatea administrativ-
teritorială respectivă, îşi exprimă 
adeziunea la scopul acestora şi 
îndeplinesc criteriile de admitere 
prevăzute în legea specială şi 
normele de aplicare a acesteia.  

(3) Fundaţiile judeţene 
pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti au ca scop elaborarea, 
organizarea şi finanţarea de programe 
specifice, la nivel judeţean şi local, în 
vederea instruirii, educării şi formării 
tineretului. 

 (4) Pentru realizarea 
scopului lor, fundaţiile judeţene 
pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti administrează patrimoniul 
propriu şi resursele de care dispun, în 
condiţiile legii, în folosul tinerilor şi 
al structurilor neguvernamentale de 
sau pentru tineret interesate din 
unitatea administrativ-teritorială 

 
 

(2) În cadrul fundaţiilor 
judeţene pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, sunt 
reprezentate, cu drept de vot, exclusiv 
structurile asociative 
neguvernamentale de tineret care îşi 
au sediul în unitatea administrativ-
teritorială respectivă şi îşi exprimă 
adeziunea la scopul acestora.  

 
 
 

(3) Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 

(4) Pentru realizarea 
scopului lor, fundaţiile judeţene 
pentru tineret şi a municipiului 
Bucureşti administrează patrimoniul 
propriu şi resursele de care dispun, în 
condiţiile legii, în folosul tinerilor şi 
al structurilor neguvernamentale de 
tineret interesate din unitatea 
administrativ-teritorială respectivă. 

 
 
Pentru o corectă 
exprimare juridică în 
contextul dat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.3 şi alin.4 – texte 
provenite din Legea 
nr.146/2002 privind 
regimul juridic al 
fundaţiilor judeţene 
pentru tineret şi a 
municipiului Bucureşti. 
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respectivă. 
(5) Patrimoniul unei 

fundaţii judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, 
este constituit din totalitatea 
imobilelor - construcţii şi terenuri -, 
fonduri băneşti şi alte active care au 
aparţinut fostei organizaţii a Uniunii 
Tineretului Comunist din unitatea 
administrativ-teritorială respectivă, 
precum şi din imobile, precum şi 
fonduri materiale şi financiare 
dobândite în timpul funcţionării sale. 

 
(5) Patrimoniul unei 

fundaţii judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, 
este constituit din totalitatea 
imobilelor - construcţii şi terenuri -, 
fonduri băneşti şi alte active care au 
aparţinut fostei organizaţii a Uniunii 
Tineretului Comunist din unitatea 
administrativ-teritorială respectivă, 
precum şi din imobile, fonduri 
materiale şi financiare dobândite în 
timpul funcţionării sale. 

 
 
 
 
 
Prevederea se regăseşte 
în art.19 din Legea 
nr.146/2002.  

40.  
Art. 28. - (1) Fundaţia Naţională 
pentru Tineret este structură 
neguvernamentală pentru tineret de 
nivel naţional, persoană juridică de 
drept privat şi de utilitate publică, 
autonomă, nepolitică şi fără scop 
lucrativ, regimul juridic al acesteia 
fiind stabilit prin lege specială. 

(2) În cadrul Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret sunt 
reprezentate, pe baza liberei voinţe, 
fundaţiile judeţene pentru tineret, 
respectiv a municipiului Bucureşti, 
precum şi structurile asociative 
neguvernamentale de tineret de nivel 
naţional, care îşi exprimă adeziunea la 

Art. 28 devine art. 26. 
Art. 26. – (1) Fundaţia Naţională 
pentru Tineret este structură 
neguvernamentală pentru tineret de 
nivel naţional, persoană juridică de 
drept privat şi de utilitate publică, 
autonomă, nepolitică şi fără scop 
lucrativ, având sediul în municipiul 
Bucureşti. 
 

(2) Text nemodificat 
 

 
 
 
 
 

 
Pentru o mai clară 
exprimare în contextul 
juridic existent. 
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scopul acesteia. 
--------- 
 
 
 
 
 
---------- 
 
 
(3) Fundaţia Naţională 

pentru Tineret are ca scop elaborarea, 
organizarea şi finanţarea de programe 
specifice, la nivel naţional, în vederea 
instruirii, educării şi formării 
tineretului. 

(4) Pentru realizarea 
scopului său, Fundaţia Naţională 
pentru Tineret administrează 
patrimoniul propriu şi resursele de 
care dispune, în condiţiile legii, în 
folosul tinerilor şi al structurilor 
asociative neguvernamentale de 
tineret de nivel naţional, precum şi al 
altor structuri de sau pentru tineret, 
interesate.  

(5) Patrimoniul Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret este 
constituit din  imobile - construcţii şi 
terenuri -, fonduri băneşti şi alte 

 
 

(3) Condiţiile necesare 
pentru ca o structură asociativă 
neguvernamentală de tineret să fie 
de nivel naţional sunt prevăzute în 
statutul Fundaţiei Naţionale pentru 
Tineret.  

(4) Sediul Fundaţiei 
Naţionale pentru Tineret este în 
municipiul Bucureşti. 

(5) Fundaţia Naţională 
pentru Tineret are ca scop elaborarea, 
organizarea şi finanţarea de programe 
specifice, la nivel naţional, în vederea 
instruirii, educării şi formării 
tineretului. 

(6) Pentru realizarea 
scopului său, Fundaţia Naţională 
pentru Tineret administrează 
patrimoniul propriu şi resursele de 
care dispune, în condiţiile legii, în 
folosul tinerilor şi al structurilor 
asociative neguvernamentale de 
tineret de nivel naţional, precum şi al 
altor structuri de tineret interesate.  

 
(7) Patrimoniul Fundaţiei 

Naţionale pentru Tineret este 
constituit din  imobile - construcţii şi 

 
Pentru o mai clară 
definire a membrilor 
Fundaţiei Naţionale 
pentru Tineret.  
 
 
 
 
Pentru o mai bună 
definire a structurii. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o mai clară 
exprimare în contextul 
dat. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o corectă 
exprimare gramaticală. 
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active care au aparţinut structurilor 
centrale ale fostei Uniuni a 
Tineretului Comunist, precum şi din 
imobile, precum şi fonduri materiale 
şi financiare dobândite în timpul 
funcţionării sale. 

(6) Bunurile ce fac 
obiectul alin. (5) sunt precizate în 
anexa nr. 2 la prezenta lege. 

terenuri -, fonduri băneşti şi alte 
active care au aparţinut structurilor 
centrale ale fostei Uniuni a 
Tineretului Comunist, precum şi din 
imobile, fonduri materiale şi 
financiare dobândite în timpul 
funcţionării sale. 

(8) Bunurile prevăzute 
la alin. 7 sunt prevăzute în anexa nr. 
2 la prezenta lege. 

 
Se introduce alin. 9 

având următorul cuprins: 
(9) Alte prevederi 

privind modul de organizare şi 
funcţionare al Fundaţiei Naţionale 
pentru Tineret se stabilesc prin 
statutul propriu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o corectă 
exprimare, conform 
normelor de tehnică 
legislativă. 
Pentru o definire mai 
exactă a modului de 
organizare şi funcţionare 
al acestei structuri. 

41. CAPITOLUL II 
 
 

Consiliul naţional al tineretului 
 

Secţiunea a 2-a 
 
 

Consiliul Tineretului din România 
 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  
Pentru o definire exactă 
a acestei structuri. 
Articolele din această 
secţiune sunt aduse într-
o formulare mai concisă 
din proiectul Legii 
privind regimul juridic al 
Consiliului Tineretului 
din România.  
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42.  
Art. 29. –   (1) Consiliul naţional al 
tineretului este forul de interes 
naţional care reprezintă principalul 
partener neguvernamental în 
raport cu autorităţile şi instituţiile 
administraţiei publice centrale 
abilitate în domeniul politicii de 
tineret.   

(2) Consiliul naţional al 
tineretului este persoană juridică de 
drept privat şi de utilitate publică, 
neguvernamentală, autonomă şi 
fără scop lucrativ. 

 

Art. 29 devine art. 27 
Art. 27. - (1) Consiliul Tineretului 
din România este persoană juridică 
de drept privat şi de utilitate 
publică, neguvernamentală, 
autonomă şi fără scop patrimonial. 

(2) Consiliul 
Tineretului din România îşi 
desfăşoară activitatea în baza 
prevederilor prezentei legi, a 
Statutului propriu şi a legislaţiei în 
vigoare.  

(3) Consiliul 
Tineretului din România este forul 
de interes naţional care reprezintă 
principalul partener 
neguvernamental în raport cu 
autorităţile şi instituţiile 
administraţiei publice centrale 
abilitate în domeniul politicii de 
tineret.  

 
Pentru definirea 
regimului juridic al 
acestei structuri. 

 

43.  
Art. 30. –   (1) Consiliul naţional al 
tineretului reuneşte majoritatea 
structurilor asociative 
neguvernamentale de tineret, de nivel 
naţional, cu personalitate juridică 
proprie, precum şi majoritatea 
organizaţiilor de tineret, de nivel 
naţional, cu autonomie funcţională şi 

Art. 30 devine art. 28 
Art. 28. - (1) Consiliul Tineretului 
din România se înfiinţează prin 
actul de voinţă al membrilor săi 
fondatori. 

(2) Consiliul Tineretului 
din România reuneşte ca membri ai 
săi cel puţin jumătate din numărul 
structurilor asociative 

 
Pentru detalierea 
principalelor elemente 
specifice ale structurii. 
 
Pentru o corectă 
exprimare juridică. 
Pentru o mai clară 
exprimare în contextul 
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organizatorică în cadrul partidelor _ 
politice parlamentare. 
  (2) Înfiinţarea 
consiliului naţional al tineretului se 
realizează prin actul de voinţă al 
membrilor săi, iar dobândirea 
personalităţii juridice se realizează 
prin lege, în condiţiile îndeplinirii 
criteriilor prevăzute la art. 30 alin. 
(1).     

neguvernamentale de tineret, de nivel 
naţional, cu personalitate juridică şi 
cel puţin jumătate din numărul 
organizaţiilor de tineret, de nivel 
naţional, cu autonomie funcţională şi 
organizatorică în cadrul partidelor 
politice parlamentare, precum şi alte 
structuri neguvernamentale de 
tineret sau pentru tineret de nivel 
judeţean. 

 
(3) Condiţiile necesare 

pentru ca o structură asociativă 
neguvernamentală de tineret să fie 
de nivel naţional sau judeţean sunt 
prevăzute în statutul Consiliului 
Tineretului din România. 

dat. 
 
 
 
 
 
Pentru lărgirea bazei de 
reprezentare a 
Consiliului Tineretului 
din România la nivel 
local. 
Pentru o mai clară 
definire a membrilor 
Consiliului Tineretului 
din România. 

44.  
Art. 31. - În elaborarea politicilor 
proprii în domeniul activităţii de 
tineret, Guvernul, prin instituţiile 
sale specializate, are obligaţia de a 
consulta consiliul naţional al 
tineretului. 
 

Art. 31 devine art. 29 
Art. 29. - (1) Sediul Consiliului 
Tineretului din România este în 
municipiul Bucureşti. 

(2) Regia Autonomă 
„Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat” va asigura un 
spaţiu corespunzător pentru 
desfăşurarea activităţilor 
Consiliului Tineretului din 
România, în termen de cel mult 60 
de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi.  

 
Textul art. 31 trece ca 
alin. 1 al art. 32. 

 



 29

45. --- Art. 30. - (1) Scopul principal al 
Consiliului Tineretului din 
România este de a stimula 
participarea tineretului la viaţa 
politică, socială, economică şi 
culturală a României, precum şi de 
a susţine şi promova interesele 
comune ale membrilor săi la nivel 
naţional şi internaţional. 

(2) În realizarea 
scopului său, Consiliul Tineretului 
din România colaborează cu 
Autoritatea Naţională pentru 
Tineret, cu alte autorităţi şi 
instituţii guvernamentale şi 
neguvernamentale cu atribuţii în 
domeniul tineretului, precum şi cu 
alte persoane juridice de drept 
public sau privat locale, naţionale 
sau internaţionale. 

  

46. --- Art. 31. - (1) Consiliul Tineretului 
din România are organe de 
conducere şi administrare proprii, 
conform prevederilor Statutului 
propriu. 

(2) Preşedintele 
Consiliului Tineretului din 
România este ales din cadrul 
reprezentanţilor structurilor 
asociative de tineret 
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neguvernamentale, de nivel 
naţional, membre ale Consiliului 
Tineretului din România. 

(3) Consiliul Tineretului 
din România se poate dizolva: 

a) prin actul de voinţă al 
membrilor săi; 

b) prin hotărâre 
judecătorească, în cazul constatării 
neîndeplinirii numărului minim de 
membri prevăzut la art. 28 alin. (2);

c) în alte condiţii prevăzute de  
lege.  

 
 
 
Pentru o mai clară 
exprimare în contextul 
dat. 
 
 

47. --- Art. 32. - (1) În elaborarea 
politicilor proprii în domeniul 
actvităţii de tineret, Guvernul, prin 
instituţiile sale specializate, are 
obligaţia de a consulta Consiliul 
Tineretului din România. 

(2) În cadrul 
Consiliului Economic şi Social 
participă, cu vot consultativ, un 
delegat desemnat de Consiliul 
Tineretului din România. 

(3)   Consiliul 
Tineretului din România are 
obligaţia de a publica, în extras, 
raportul anual şi bilanţul contabil 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a.  

Text provenit de la art. 
31. 
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48. TITLUL IV 
STIMULAREA PARTICIPĂRII 

TINERILOR LA VIAŢA 
COMUNITĂŢII ŞI PROTECŢIA 

SOCIALĂ A TINERILOR 

Capitolul IV 
Stimularea participării tinerilor la 

viaţa comunităţii şi protecţia socială 
a tinerilor 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  
 

 

49. CAPITOLUL I 
 
 

Facilităţi în domeniul economic 

Secţiunea 1 
 
 

Text nemodificat 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  
 

 

50.  
Art. 32. -  (1) Statul stimulează 
spiritul antreprenorial al tinerilor, 
susţinând prin alocaţii financiare 
nerambursabile accesul acestora la 
servicii de consultanţă specifice 
demarării unei afaceri. 
              (2) Statul acordă sprijin 
tinerilor pentru înfiinţarea de 
întreprinderi mici şi mijlocii şi pentru 
susţinerea de investiţii, prin programe 
de finanţare referitoare la acordarea 
de credite cu dobânzi subvenţionate 
sau alocaţii financiare 
nerambursabile, cu precădere în 
mediul rural şi în zonele geografice cu 
nivel economic scăzut. 
  (3) Programele vor fi 
stabilite anual prin hotărâre a 
Guvernului la iniţiativa Agenţiei 
Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi 

Art. 32 devine art. 33. 
Art. 33. – (1) Text nemodificat 
 
 
 
 
 

(2) Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Programele vor fi 

stabilite anual de către Agenţia 
Naţională pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii şi Cooperaţie şi vor fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a respecta 
prevederile 
constituţionale privind 
bugetul de stat. 
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Mijlocii şi Cooperaţie. prevăzute în mod distinct în Legea 
bugetului de stat. 

51.  
Art. 33. -  (1)  Începând cu anul 
următor celui în care intră în 
vigoare prezenta lege, Agenţia 
Naţională pentru Întreprinderi Mici şi 
Mijlocii şi Cooperaţie acordă credite 
cu dobândă subvenţionată destinate 
demarării de afaceri, pentru proiectele 
selectate prin concurs organizat anual, 
care aparţin tinerilor întreprinzători, în 
limita bugetului anual  prevăzut cu 
această destinaţie.   

 (2) Fondurile necesare 
pentru acordarea creditelor şi 
subvenţionarea dobânzilor prevăzute 
la alin. (1), se prevăd anual 
suplimentar prin Legea bugetului de 
stat, la titlul Transferuri, în mod 
distinct în cadrul bugetului alocat 
Agenţiei Naţionale pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie, pe baza notei de 
fundamentare întocmite de către 
Agenţia Naţională pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi 
avizată de Ministerul Finanţelor 
Publice. 
   (3) Normele 

Art. 33 devine art. 34. 
Art. 34. - (1)  După şase luni  de la 
intrarea  în vigoare a prezentei legi, 
Agenţia Naţională pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie acordă 
credite cu dobândă subvenţionată 
destinate demarării de afaceri, pentru 
proiectele selectate prin concurs 
organizat anual, care aparţin tinerilor 
întreprinzători, în limita bugetului 
anual  prevăzut cu această destinaţie.   
 

(2) Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Normele metodologice 

 
Pentru stabilirea unui 
termen clar, conform 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a se preciza care 
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metodologice pentru aplicarea 
prevederii de la alin. (2) se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului elaborată 
în termen de 60 de zile de la data 
publicării prezentei legi. 
 

pentru aplicarea prevederii de la alin. 
2 se elaborează de către Agenţia 
Naţională pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului în 
termen de 60 de zile de la data 
publicării prezentei legi. 

este autoritatea carea 
elaborează normele. 

52.  
Art. 34. - (1) Statul acordă facilităţi 
sub formă de scutiri de taxe şi 
impozite, pe o perioadă de timp 
determinată, pentru întreprinderile cu 
caracter economic înfiinţate cu mai 
puţin de un an de la data acordării 
facilităţilor menţionate de către tinerii 
absolvenţi, indiferent de nivelul 
studiilor. 
  (2) Stabilirea facilităţilor 
şi a normelor de aplicare a 
prevederilor prevăzute la alin. (1) se 
face prin hotărâre a Guvernului 
elaborată în termen de 90 de zile de la 
data publicării prezentei legi, de către 
Agenţia Naţională pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi 
Ministerul Finanţelor Publice. 

Art. 34 devine art. 35 
Art. 35. - (1) Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Stabilirea facilităţilor şi 
a normelor de aplicare a prevederilor 
alin. (1) se face prin lege elaborată în 
termen de 90 de zile de la data 
publicării prezentei legi, de către 
Agenţia Naţională pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie şi 
Ministerul Finanţelor Publice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a respecta 
prevederile 
constituţionale privind 
acordarea facilităţilor 
fiscale.  

 

53.  
Art. 35. - Prevederile cuprinse la art. 
32, art. 33 şi art. 34 se aplică în 
concordanţă cu reglementările în 

Art. 35 devine art. 36 
Art. 36. - Prevederile cuprinse la art. 
33, art. 34 şi art. 35 se aplică tinerilor 
cu vârsta cuprinsă între 18 şi 34 de 

 
Pentru corecta încadrare 
a limitelor de vârstă. 
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vigoare referitoare la limitele de 
vârstă. 

ani inclusiv. 

54.  
Art. 36.  – Statul sprijină formarea 
tinerilor ca viitori întreprinzători şi 
manageri prin includerea în 
programele de învăţământ liceal şi 
universitar, a unor cursuri de 
management şi administrare a 
afacerilor. 

Art. 36 devine art. 37 
Art. 37. Text nemodificat 

 

  

55. CAPITOLUL II 
 
 

Facilităţi în domeniul educaţional-
cultural şi stimularea performanţei 

şcolare 

Secţiunea a 2-a 
 
 

Text nemodificat 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  
 

 

56. Art. 37. -  În toate unităţile de 
învăţământ de stat, pe toată perioada 
de învăţământ obligatoriu, tinerii 
beneficiază de manuale şcolare 
gratuite. 

Se elimină Prevederea este cuprinsă 
în Legea învăţământului 
nr. 84/1995. 

 

57. Art. 38. - Tinerii beneficiază de 
acces gratuit la fondul de carte şi 
sursele de informare administrate de 
bibliotecile publice. 

Art. 38. Text nemodificat 
 

  

58. Art. 39. - În muzee, expoziţii, 
teatre, cinematografe, precum şi în 
alte instituţii şi unităţi culturale 
publice, tinerii beneficiază de 
reducerea cu cel puţin 50% a taxelor 

Art. 39. Text nemodificat 
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de acces.  
59. Art. 40. - Tinerii beneficiază de 

reducerea cu 50% a taxei de acces la 
manifestările culturale sau sportive 
desfăşurate în incinta stadioanelor şi 
bazelor sportive aparţinând 
instituţiilor administraţiei publice, 
centrale sau locale.  

Art. 40. Text nemodificat 
 

  

60. Art. 41. -  (1) Instituţiile şi unităţile 
de drept privat care desfăşoară 
activităţi educative, culturale sau 
sportive şi asigură facilităţi pentru 
tineri beneficiază de înlesniri fiscale, 
stabilite prin lege sau hotărâre a 
Guvernului.  

(2) Ministerul Finanţelor 
Publice va înainta, în termen de 90 de 
zile de la data publicării prezentei 
legi, spre adoptare Guvernului 
proiectele de  actele normative în  
îndeplinirea prevederilor alin. (1). 

Art. 41. Text nemodificat 
 

  

61. Art. 42.- Taxele de admitere şi de 
şcolarizare în învăţământul 
postliceal şi cooperatist, pentru 
tinerii proveniţi din casele de copii 
sunt suportate din bugetul aprobat 
M.E.C.T. 

Art. 42. - Taxele de admitere şi de 
şcolarizare pentru tinerii proveniţi din 
casele de copii sunt suportate din 
bugetul aprobat Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării. 

Pentru corecta definire, 
conform actualului 
sistem de învăţământ.   
Pentru respectarea 
actualei organizări 
guvernamentale. 

 

62. Art. 43. - (1) Tinerii care urmează 
cursurile unei instituţii sau unităţi de 
învăţământ acreditate, beneficiază de 

Se elimină Prevederea este cuprinsă 
în Legea învăţământului 
nr. 84/1995 
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gratuitate pe toate mijloacele de 
transport public pe rutele urbane şi de  
reduceri de cel puţin 50% ale 
costurilor integrale ale biletelor şi 
abonamentelor de călătorie pe 
mijloacele de transport public auto şi 
feroviar, pe rutele interurbane. 

(2) Prevederile alin. (1) 
sunt reglementate prin hotărâre a 
Guvernului, în termen de cel mult 90 
de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 

63. Art. 44. -  (1) Tinerii care participă 
la concursurile naţionale şi 
internaţionale organizate pe discipline 
de învăţământ şi obţin locul I, II sau 
III ori menţiune la concursurile 
internaţionale pe discipline de 
învăţământ, pot fi recompensaţi, la 
cerere şi cu confirmarea Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării, cu un premiu, 
în condiţiile prezentei legi. 
  (2) Dispoziţiile alin. (1) 
se aplică corespunzător şi pentru 
cadrele didactice care s-au ocupat de 
pregătirea acestor tineri, pentru 
disciplina de învăţământ la care 
aceştia au obţinut performanţele 
prevăzute la alin.(1).  
  (3) Fondurile necesare 

Se elimină Prevederea este cuprinsă 
în Legea învăţământului 
nr. 84/1995 

 



 37

pentru acordarea acestor premii, se  
prevăd anual în Legea bugetului de 
stat, la titlul Transferuri, în cadrul 
subcapitolului Activitatea de tineret, 
în bugetul alocat Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 
  (4)  Pentru stabilirea 
nivelului de referinţă al premiilor 
prevăzute la alin. (1), se utilizează 
câştigul salarial mediu brut pe 
economie, publicat de Institutul 
Naţional de Statistică, pentru luna 
anterioară celei în care se face plata 
premiului. 
  (5) Premiile prevăzute la 
alin. (1) se acordă în lei de Ministerul 
Educaţiei, Cercetării  şi Tineretului şi 
nu sunt impozabile. 
  (6) Metodologia de plată 
a premiilor prevăzute la alin. (1), se 
stabileşte prin ordin al ministrului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 
elaborat în termen de 90 de zile de la 
data publicării prezentei legi. 
  (7) Cuantumul premiilor 
prevăzute la alin. (1) se acordă în 
funcţie de nivelul performanţei 
obţinute, după cum urmează: 
 a) 15 câştiguri salariale medii 
brute pe economie pentru locul I la 
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concursurile internaţionale pe 
discipline de învăţământ; 
 b) 10 câştiguri salariale medii 
brute pe economie pentru locul II la 
concursurile internaţionale pe 
discipline de învăţământ; 

c) 5 câştiguri salariale medii 
brute pe economie pentru locul III la 
concursurile internaţionale pe 
discipline de învăţământ; 
 d) 3 câştiguri salariale medii 
brute pe economie pentru locul I la 
concursurile naţionale pe discipline de 
învăţământ; 
 e) 2 câştiguri salariale medii 
brute pe economie pentru locul II la 
concursurile naţionale pe discipline de 
învăţământ, precum şi pentru 
menţiunile obţinute la concursurile 
internaţionale pe discipline de 
învăţământ; 
 f) un câştig salarial mediu brut 
pe economie pentru locul III la 
concursurile naţionale pe discipline de 
învăţământ. 

64.  
Art. 45. - (1) Statul iniţiază măsuri 
pentru atragerea în activitatea de 
cercetare ştiinţifică a absolvenţilor cu 
rezultate deosebite şi pentru revenirea 

Art. 45 devine art.  43. 
Art. 43. - Statul iniţiază măsuri pentru 
atragerea în activitatea de cercetare 
ştiinţifică a absolvenţilor cu rezultate 
deosebite şi pentru revenirea în ţară a 
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în ţară a specialiştilor tineri care 
studiază sau au absolvit studii 
universitare în străinătate.   
  (2) Prevederile alin. (1) 
sunt reglementate prin acte 
normative speciale.  

specialiştilor tineri care studiază sau 
au absolvit studii universitare în 
străinătate.   

(2) Se elimină. 
 

 

 
 
 
Nu se justifică în 
contextul dat. 

65. CAPITOLUL III 
 
 

Voluntariatul tinerilor 

Secţiuna a 3-a 
  
 

Text nemodificat 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  

 

66.  
Art. 46.  -  (1) Statul încurajează 
activitatea de voluntariat în rândul 
tinerilor prin: 

a) sprijinirea structurilor 
neguvernamentale de şi pentru tineret 
care asigură condiţii pentru 
participarea tinerilor la acţiuni de 
voluntariat definite în sensul legii, în 
domenii de interes public; 

b) crearea cadrului legal pentru 
exercitarea şi recunoaşterea 
activităţilor de voluntariat pentru 
tineri, deopotrivă pentru cetăţenii 
români sau străini, atît pe teritoriul 
României, cât şi în pe teritoriul altor 
state, în conformitate cu convenţiile 
internaţionale la care România este 
parte. 

(2) Normele care 

Art. 46 devine art. 44. 
Art. 44. – Statul încurajează 
activitatea de voluntariat în rândul 
tinerilor prin: 

a) sprijinirea structurilor 
neguvernamentale de tineret şi pentru 
tineret care asigură condiţii pentru 
participarea tinerilor la acţiuni de 
voluntariat definite în sensul legii, în 
domenii de interes public; 

b) Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Se elimină. 

 
 
 
 
Pentru o mai clară 
exprimare în contextul 
dat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu se justifică în 
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reglementează prevederile de la alin. 
(1), precum şi alte prevederi 
referitoare la voluntariatul tinerilor 
fac obiectul unei legi speciale. 

contextul dat. 
 

67. CAPITOLUL IV 
 
 

Factorii de risc specifici şi măsuri 
privind protecţia socială a tinerilor la 

acţiunea acestora 

Secţiunea a 4-a 
 
 

Factorii de risc specifici şi măsuri 
privind protecţia socială a tinerilor  

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  
Pentru o mai corectă 
exprimare. 

 

68.  
Art. 47. -  Prin factori de risc 
specifici, în sensul prezentei legi, se 
înţeleg fenomenele şi/sau procesele şi 
comportamentele care, prin acţiunea 
lor specifică, reduc sau elimină 
şansele de dezvoltare şi formare a 
tinerilor aflaţi în grupurile de risc în 
procesul afirmării lor ca indivizi 
socializaţi, afectând astfel integrarea 
socio-profesională şi/sau culturală, 
morală şi civică. 

Art. 47 devine art. 45. 
Art. 45. Text nemodificat 
 

 

  

69.  
Art. 48. -  Statul are obligaţia de a 
adopta şi de a aplica măsuri de 
prevenire, atenuare şi înlăturare a 
efectelor factorilor de risc specifici de 
natură socială, economică, 
educaţională, culturală, morală şi 
politică, asupra segmentelor 

Art. 48 devine art. 46. 
Art. 46. Text nemodificat 
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populaţiei tinere, semnificative din 
punct de vedere statistic, ameninţate 
de eşecuri în formarea şi afirmarea 
tinerilor ca indivizi socializaţi. 

70.  
Art. 49. -  (1) În domeniul facilitării 
şi stimulării inserţiei profesionale a 
tinerilor statul are următoarele 
obligaţii :  

a) asigură  crearea şi 
funcţionarea unui sistem de consiliere 
privind alegerea carierei profesionale 
pentru tineri; 

b) asigură un loc de muncă 
corespunzător pentru tinerii cu 
handicap; 
c) promovează politici 

nediscriminatorii privind ocuparea 
unui loc de muncă pentru tinerele 
femei, cu prioritate pentru tinerele 
mame; 

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

e) asigură condiţiile necesare 
recalificării şi reconversiei 
profesionale a tinerilor aflaţi, 

Art. 49 devine art. 47. 
Art. 47. - În domeniul facilitării şi 
stimulării inserţiei profesionale a 
tinerilor statul are următoarele 
obligaţii: 

 a) – c) Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) facilitează accesul tinerilor 
pe piaţa muncii, prin stimularea  
persoanelor juridice care încadrează 
în muncă, cu prioritate, personal 
tânăr, potrivit reglementărilor în 
vigoare; 

e) Text nemodificat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corecta exprimare 
juridică. 
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temporar, în afara pieţei muncii. 
   (2) În vederea 
îndeplinirii prevederii de la alin. (1), 
lit. d, statul acordă subvenţii, pe o 
perioadă între 12 şi 24 de luni, 
persoanelor juridice care încadrează 
cu contract individual de muncă pe 
durată nedeterminată, tineri absolvenţi 
ai unor instituţii de învăţământ,  
diferenţiat în funcţie de nivelul 
studiilor, medii sau superioare, 
precum şi tineri cu handicap, 
indiferent de studii. 
  (3) Cuantumul subvenţiei 
menţionate la alin. (2) este de minim 
50%  din câştigul salarial mediu brut 
pe economie, din luna anterioară 
stabilirii drepturilor, publicat de 
Institutul Naţional de Statistică. 
  (4) Modalităţile de 
acordare a subvenţiei, precum şi alte 
reglementări metodologice în 
aplicarea acestor prevederi sunt 
reglementate prin hotărâre a  
Guvernului iniţiată de Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei în termen de 90 de zile de la 
data publicării prezentei legi, iar 
dimensionarea subvenţiei, în limitele 
prevăzute de prezenta lege, se face 

 
(2) Se elimină 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Se elimină 
 
 
 
 
 

(4) Se elimină 
 

 

 
Nu fac obiectul legii, 
fiind reglementate prin 
alte prevederi legale.  
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funcţie de Bugetul asigurărilor pentru 
şomaj. 

71.  
Art. 50. -  (1) În domeniul 
protecţiei sociale statul acţionează cu 
prioritate, pe următoarele direcţii: 

a) acordă consultanţă gratuită, 
în domeniul planificării familiale, 
pentru tinerele familii; 

b) acordă credite bancare 
tinerilor căsătoriţi, aflaţi la prima 
căsătorie, cu termene de rambursare 
de până la 10 ani şi dobândă redusă; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) dezvoltă cu prioritate 

programe naţionale, în domeniul 
construcţiei de locuinţe sociale, pentru 
tineri şi familiile de tineri cu venituri 
reduse; 
 d) sprijină,  construcţia sau 
achiziţia de locuinţe în proprietate, 
pentru tineri şi familiile de tineri cu 

Art. 50 devine art. 48 
Art. 48. -  (1) În domeniul 
protecţiei sociale statul acţionează cu 
prioritate, în următoarele direcţii: 

a) Text nemodificat 
 
 
b) sprijină acordarea de 

credite bancare tinerilor căsătoriţi, cu 
termene lungi de rambursare şi 
dobândă redusă; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Text nemodificat  
 
 
 
 
d) sprijină construcţia sau 

achiziţia de locuinţe în proprietate, 
pentru tineri şi familiile de tineri cu 

 
Pentru exprimarea 
adecvată în context. 
 
 
 
 
Pentru corectitudinea 
exprimării, întrucât nu 
statul este cel ce acordă 
credite bancare; pentru 
eliminarea discriminării 
legată numai de prima 
căsătorie; pentru a nu se 
limita perioada maximă 
de rambursare la 10 ani, 
având în vedere că există 
deja termene mai lungi 
de rambursare, de până 
la 25 ani. 
 
 
 
 
 
Penru corecta încadrare 
a limitelor de vârstă. 
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vârste între 18 şi 35 de ani, acordând 
facilităţi în acest sens precum: 

 
 
• acordarea de subvenţii de la 

bugetul de stat în sume fixe; 
• facilitarea rambursării 

împrumuturilor, în rate lunare, 
în termen de 15 - 20 de ani; 

• subvenţionarea parţială a 
dobânzilor la contractele de 
împrumut bancar; 

• scutirea de la plata impozitului 
pe clădiri şi de la plata taxei pe 
teren pe o perioadă de 5 ani; 

 
• facilitarea accesului la credite 

ipotecare, pe termen lung, cu o 
rată a dobânzii inferioară ratei 
medii a dobânzilor practicate pe 
piaţa financiar bancară; 

• atribuirea de terenuri familiilor 
tinere în vederea construirii 
unei locuinţe. 

(2) Prevederile alin. (1) 
sunt reglementate prin acte 
normative speciale. 

vârste între 18 şi 34 de ani inclusiv, 
acordând facilităţi în acest sens. 

(2) Facilităţile 
prevăzute la alin. (1) constau în: 

a) acordarea de subvenţii de la 
bugetul de stat în sume fixe; 

b) facilitarea rambursării 
împrumuturilor, în rate lunare, în 
termen de 15 - 20 de ani; 

c) subvenţionarea parţială a 
dobânzilor la contractele de împrumut 
bancar;  

d) scutirea de la plata 
impozitului pe clădiri şi de la plata 
impozitului pe teren pe o perioadă de 
5 ani; 

e) facilitarea accesului la credite 
ipotecare, pe termen lung, cu o rată a 
dobânzii inferioară ratei medii a 
dobânzilor practicate pe piaţa 
financiar bancară;  

f) atribuirea de terenuri 
familiilor tinere în vederea construirii 
unei locuinţe. 
Se elimină. 

 
 
Pentru corecta 
enumerare, conform 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
Pentru corecta definire 
juridică şi fiscală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu se justifică în 
contextul dat. 
 

72.  
Art. 51. - (1) Statul dezvoltă 
măsuri specifice care vizează, direct 

Art. 51 devine art. 49. 
Art. 49.  - (1) Text nemodificat 
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sau indirect, crearea de oportunităţi 
pentru tinerii sau familiile tinere care 
au domiciliul stabil în mediu rural, 
inclusiv prin: 
 a) atribuirea în proprietate, cu 
titlu gratuit, a unor terenuri de până la 
1.000 m2  pentru construirea de 
locuinţe şi anexe gospodăreşti şi 
scutirea de taxele aferente scoaterii 
din circuitul agricol a acestor terenuri; 
 b) atribuirea în folosinţă a unor 
terenuri agricole de până la 10ha. 
  (2) Prevederile alin. (1) 
sunt reglementate prin acte 
normative speciale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Se elimină. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu se justifică în 
contextul dat. 

73. Art. 52. -   Alte măsuri pe care statul 
are obligaţia să le adopte în vederea 
atenuării impactului factorilor de risc 
specifici asupra tinerilor:    

a) dezvoltă programe specifice 
pentru prevenirea şi combaterea 
consumului de alcool, tutun, droguri 
şi alte substanţe nocive, precum şi a 
delincvenţei în rândul tinerilor;  

b) asigură tratamentul medical 
gratuit şi promovează măsuri pentru 
reintegrarea socială a tinerilor 
dependenţi de alcool, tutun, droguri 
sau alte substanţe nocive;  

c) acordă asistenţă medicală 

Art. 52 devine art. 50. 
Art. 50. -   Alte măsuri pe care statul 
are obligaţia să le adopte în vederea 
atenuării impactului factorilor de risc 
specifici asupra tinerilor sunt 
următoarele:  

a) – f) Text nemodificat 
 

 
Pentru fluenţa 
exprimării. 
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gratuită tinerilor care urmează o 
formă de învăţământ acreditată 
conform legii;  

d) asigură tratamentul medical 
gratuit pentru tinerii suferinzi de boli 
cronice; 

e) acţionează pentru 
reintegrarea socio-profesională a 
tinerilor delincvenţi proveniţi din 
penitenciare, centre de reeducare şi 
institutele medical-educative; 

f) asigură accesul egal, gratuit, 
al tinerilor la programele de educaţie 
pentru sănătate.  

74. TITLUL V 
FINANŢAREA ACTIVITĂŢII DE 

TINERET 

Capitolul V 
Finanţarea activităţii de tineret 

 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  

 

75. CAPITOLUL I 
 
 

Finanţarea activităţii publice de 
tineret 

Secţiunea 1 
 
 

Text nemodificat 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

 

76.  
Art. 53. -   Pentru finanţarea 
activităţii de tineret se alocă prin 
Legea bugetului de stat minim 0.2% 
din Produsul Intern Brut. 

Art. 53 devine art. 51. 
Art. 51. -   Pentru finanţarea 
activităţii de tineret se alocă anual 
prin Legea bugetului de stat minim 
0.2% din produsul intern brut. 

 
Pentru o exprimare 
adecvată în materie. 

 

77.  
Art. 54. -  Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului îşi asigură 

Art. 54 devine art. 52. 
Art. 52. -  Autoritatea Naţională 
pentru Tineret asigură sursele pentru 

 
Pentru respectarea 
organizării 
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sursele pentru finanţarea activităţii de 
tineret din: 

a) alocaţii de la bugetul de stat 
stabilite de administraţia publică 
centrală, precum şi alocaţii din 
bugetele locale; 
      b) 1% din taxele şi accizele 
aplicate la nivel naţional pentru ţigări 
şi băuturi alcoolice; 
      c) donaţii şi sponsorizări; 
      d) alte venituri, în condiţiile 
legii; 
      e) sumele rămase din exerciţiul 
financiar precedent, cu excepţia 
sumelor alocate de la bugetul de stat. 

finanţarea activităţii de tineret din: 
 

a) - e) Text nemodificat    
 

 

guvernamentale şi pentru 
o exprimare adecvată în 
context. 

78.  
Art. 55. -  (1) Centrele naţionale 
pentru tineret M.E.C.T. sunt finanţate 
de la bugetul de stat şi din venituri 
extrabugetare.  

(2) Centrele locale pentru 
tineret M.E.C.T. sunt finanţate de la 
bugetul de stat, din venituri 
extrabugetare, precum şi de la 
bugetele locale, în baza 
parteneriatelor încheiate între 
organele administraţiei publice locale 
şi serviciile publice descentralizate 
ale Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului. 

Art. 55 devine art. 53. 
Art. 53. - (1) Centrele naţionale 
pentru tineret sunt finanţate de la 
bugetul de stat şi din venituri 
extrabugetare.  

(2) Centrele locale 
pentru tineret sunt finanţate de la 
bugetul de stat, din venituri 
extrabugetare, precum şi de la 
bugetele locale, în baza 
parteneriatelor încheiate între 
organele administraţiei publice locale 
şi direcţiile pentru tineret judeţene, 
respectiv a municipiului Bucureşti. 

 

 
Pentru a fi în 
concordanţă cu 
prevederile art. 120 alin. 
(1) din Constituţie şi 
pentru a respecta actuala 
organizare 
guvernamentală. 
Pentru o exprimare 
adecvată în context. 
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  (3) Sursele de finanţare 
pentru derularea activităţii de tineret a 
centrelor naţionale pentru tineret 
M.E.C.T. şi a centrelor locale pentru 
tineret M.E.C.T. provin din: 

a) alocaţii de la bugetul de stat 
pe bază de programe; 

b) alocaţii acordate de la 
bugetele locale de organe ale 
administraţiei publice locale pentru 
finanţarea pe bază de programe; 
 c) venituri obţinute din 
activităţi economice realizate în 
legătură cu scopul şi cu obiectul de 
activitate al acestora; 

d) donaţii şi sponsorizări; 
 e) alte venituri, în condiţiile 

legii. 
  (4) Sumele prevăzute la 
alin. (3) lit. a), necesare funcţionării şi 
dezvoltării centrelor naţionale pentru 
tineret M.E.C.T., respectiv centrelor 
locale pentru tineret M.E.C.T., 
inclusiv cele aferente următoarelor 
categorii de cheltuieli: personal, 
materiale şi servicii, capital, subvenţii 
şi transferuri, vor fi cuprinse în mod 
distinct de către Legea bugetului de 
stat, în cadrul bugetului Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 

(3) Sursele de finanţare 
pentru derularea activităţii de tineret a 
centrelor naţionale pentru tineret şi a 
centrelor locale pentru tineret provin 
din: 

a) – e) Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Sumele prevăzute la 

alin. 3 lit. a, necesare funcţionării şi 
dezvoltării centrelor naţionale pentru 
tineret, respectiv centrelor locale 
pentru tineret, inclusiv cele 
referitoare la: personal, materiale şi 
servicii, capital, subvenţii şi 
transferuri, vor fi cuprinse în mod 
distinct de către Legea bugetului de 
stat, în cadrul bugetului Autorităţii 
Naţionale pentru Tineret, cu 
începere din anul calendaristic 

Pentru o exprimare 
adecvată în context. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o mai corectă 
exprimare în context. 
Pentru respectarea 
actualei organizări 
guvernamentale. 
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cu începere din anul calendaristic 
imediat ulterior anului intrării în 
vigoare a prezentei legi. 

imediat ulterior anului intrării în 
vigoare a prezentei legi. 

 
 
 

79.  
Art. 56. -  (1) Consiliile judeţene şi 
Consiliul General al municipiului 
Bucureşti, precum şi consiliile locale 
ale municipiilor reşedinţă de judeţ 
constituie anual, în cadrul bugetelor 
proprii, în limita a cel puţin 0.8%, 
Fondul destinat activităţilor de tineret. 
  (2)  Fondul destinat 
activităţilor de tineret prevăzut la alin. 
(1) se utilizează pentru finanţarea 
unor programe de interes local, 
stabilite prin consultarea structurilor 
neguvernamentale de sau pentru 
tineret sau a forurilor de reprezentare 
constituite de acestea, precum şi a 
fundaţiilor judeţene pentru tineret sau 
a municipiului Bucureşti, după caz, de 
pe raza unităţii administrativ-
teritoriale arondate, avându-se cu 
prioritate în vedere programele 
privind activitatea de tineret derulate 
în cadrul centrelor locale pentru 
tineret M.E.C.T. din unitatea 
administrativ-teritorială respectivă. 
  (3) Consiliile judeţene şi 
Consiliul General al municipiului 

Art. 56 devine art. 54. 
Art. 54. - (1) Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 

(2)  Fondul destinat 
activităţilor de tineret prevăzut la alin. 
1 se utilizează pentru finanţarea unor 
programe de interes local, stabilite 
prin consultarea structurilor 
neguvernamentale de tineret şi pentru 
tineret sau a forurilor de reprezentare 
constituite de acestea, precum şi a 
fundaţiilor judeţene pentru tineret sau 
a municipiului Bucureşti, după caz, de 
pe raza unităţii administrativ-
teritoriale arondate, avându-se în 
vedere cu prioritate programele 
privind activitatea de tineret derulate 
în cadrul centrelor locale pentru 
tineret din unitatea administrativ-
teritorială respectivă. 

(3) Consiliile judeţene şi 
Consiliul General al municipiului 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o mai clară 
exprimare în context. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
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Bucureşti au obligaţia de a oferta 
programele de interes local astfel 
stabilite către structurile menţionate 
la alin. (2), pe bază de concurs public. 

Bucureşti au obligaţia de a oferta 
programele de interes local astfel 
stabilite către structurile prevăzute la 
alin. 2, pe bază de concurs public. 

legislativă. 
 
 
 

80.  
Art. 57. - Veniturile obţinute din 
activitatea centrelor naţionale pentru 
tineret M.E.C.T. şi a centrelor locale 
pentru tineret M.E.C.T. se 
gestionează şi se administrează 
integral la nivelul unităţilor 
respective, pentru realizarea scopului 
şi a obiectului de activitate, fără 
vărsăminte la bugetul de stat şi fără 
diminuarea alocaţiilor de la bugetul de 
stat. 

Art. 57 devine art. 55. 
Art. 55. - Veniturile obţinute din 
activitatea centrelor naţionale pentru 
tineret şi a centrelor locale pentru 
tineret se gestionează şi se 
administrează integral la nivelul 
unităţilor respective, pentru realizarea 
scopului şi a obiectului de activitate, 
fără vărsăminte la bugetul de stat şi 
fără diminuarea alocaţiilor de la 
bugetul de stat. 

 
Pentru o corectă 
exprimare în context. 

 

81. CAPITOLUL II 
 
 

Finanţarea structurilor 
neguvernamentale de şi pentru tineret 

Secţiunea a 2-a 
 
 

Finanţarea structurilor 
neguvernamentale de tineret şi pentru 

tineret 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  
Pentru o mai clară 
exprimare în context.  

 

82.  
Art. 58. –  Veniturile structurilor 
neguvernamentale de şi pentru tineret, 
indiferent de sursă şi cheltuielile de 
orice natură, sunt cuprinse într-un 
buget anual propriu. 

Art. 58 devine art. 56. 
Art. 56. –  Veniturile structurilor 
neguvernamentale de tineret şi pentru 
tineret, indiferent de sursă şi 
cheltuielile de orice natură, sunt 
cuprinse într-un buget anual propriu. 

 
Pentru o mai clară 
exprimare în context. 

 

83.  
Art. 59. –  Administrarea bugetului 

Art. 59 devine art. 57. 
Art. 57. - Administrarea bugetului 

 
Pentru o mai clară 
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anual de venituri şi cheltuieli al 
structurilor neguvernamentale de şi 
pentru tineret se face astfel: 
      a) potrivit competenţelor stabilite 
în statutele şi regulamentele 
structurilor neguvernamentale de 
sau pentru tineret, pentru veniturile 
proprii; 
       b) potrivit competenţelor stabilite 
prin contractele încheiate între părţi, 
pentru sumele acordate de organele 
administraţiei publice centrale şi 
locale, pentru finanţarea programelor 
acestor structuri.  

anual de venituri şi cheltuieli al 
structurilor neguvernamentale de 
tineret şi pentru tineret se face astfel: 
      a) potrivit competenţelor stabilite 
în statutele şi regulamentele acestora. 
 
 
 

b) Text nemodificat 
 

exprimare în context. 

84.  
Art. 60.  -  Bugetul anual al 
structurilor neguvernamentale de şi 
pentru tineret cuprinde la partea de 
venituri, după caz: 

a) venituri proprii; 
b) sume alocate de către 

organele administraţiei publice 
centrale şi locale pentru finanţarea 
programelor structurilor 
neguvernamentale de sau pentru 
tineret; 

c) alte surse conform legii. 

Art. 60 devine art. 58. 
Art. 58.  -  Bugetul anual al 
structurilor neguvernamentale de 
tineret şi pentru tineret cuprinde la 
partea de venituri, după caz: 

a) Text nemodificat 
b) sume alocate de către 

organele administraţiei publice 
centrale şi locale pentru finanţarea 
programelor acestor structuri; 
 
 

c) alte venituri prevăzute de  
lege. 

 
Pentru o mai clară 
exprimare în context. 
 
 
 
Pentru o mai clară 
exprimare în context. 
 
 
 
 
Pentru o mai clară 
exprimare în context. 

 

85.  
Art. 61. -   (1) Veniturile fără 

Art. 61 devine art. 59. 
Art. 59. - (1) Veniturile fără caracter 

 
Pentru o mai clară 
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caracter economic ale structurilor 
neguvernamentale de sau pentru 
tineret sunt neimpozabile şi includ: 

a) cotizaţiile şi contribuţiile 
băneşti sau în natură ale membrilor 
sau simpatizanţilor; 

b) donaţiile, legatele, sumele şi 
bunurile primite prin sponsorizări; 

c) dobânzile şi dividendele 
obţinute din plasarea disponibilităţilor 
realizate din  venituri neeconomice, în 
condiţiile legii; 

d) veniturile obţinute din 
administrarea sau valorificarea 
bunurilor aflate în patrimoniul 
acestora; 

e) resursele obţinute de la 
bugetul de stat şi/sau de la bugetele 
locale; 

f) veniturile obţinute din 
reclamă şi publicitate, excepţie cele 
realizate prin unităţi specializate în 
acest domeniu; 

          g) veniturile pentru care 
se datorează impozite pe spectacole; 

 h) alte venituri obţinute 
sau realizate în condiţiile legii. 

(2) Structurile 
neguvernamentale de sau pentru 
tineret sunt scutite de impozite şi taxe 

economic ale structurilor 
neguvernamentale de tineret şi pentru 
tineret sunt neimpozabile şi includ: 

a) – e) Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) veniturile obţinute din 
reclamă şi publicitate, cu excepţia 
celor realizate prin unităţi specializate 
în acest domeniu; 

g) – h) Text nemodificat 
 

 
 
(2) Structurile 

neguvernamentale de tineret şi pentru 
tineret sunt scutite de impozite şi taxe 

exprimare în context. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o corectă 
exprimare în context. 
 
 
 
 
 
 
Pentru o mai clară 
exprimare în context. 
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locale. 
(3) Structurile 

neguvernamentale de sau pentru 
tineret sunt scutite de impozitul pe 
profit atunci când utilizează cel putin 
80% din veniturile obţinute din orice 
sursă, în scopul realizării obiectivelor 
pentru care au fost autorizate, inclusiv 
pentru cheltuieli de investiţii şi dotări, 
precum şi pentru cheltuieli de 
funcţionare. 

locale. 
(3) Structurile 

neguvernamentale de tineret şi pentru 
tineret sunt scutite de impozitul pe 
profit atunci când utilizează cel putin 
80% din veniturile obţinute din orice 
sursă, în scopul realizării obiectivelor 
pentru care au fost autorizate, inclusiv 
pentru cheltuieli de investiţii şi dotări, 
precum şi pentru cheltuieli de 
funcţionare. 

 
Pentru o mai clară 
exprimare în context. 
 
 

86.  
Art. 62. -  Structurile 
neguvernamentale de sau pentru 
tineret pot infiinţa societăţi 
comerciale sau desfăşura activităţi 
economice, în condiţiile legii. 

Art. 62 devine art. 60. 
Art. 60. -  Structurile 
neguvernamentale de tineret şi pentru 
tineret pot infiinţa societăţi 
comerciale sau desfăşura activităţi 
economice, în condiţiile legii. 

 
Pentru o mai clară 
exprimare în context. 
 

 

87. Art. 63. –  (1) Contribuabilul are 
posibilitatea de a dona un procent de 
până la 2% din impozitul pe venitul 
global anual pentru orice structură 
neguvernamentală de sau pentru 
tineret.  
  (2) Aplicarea prevederii 
de la alin. (1) va face obiectul unei 
reglementări normative speciale, 
promovate de Guvern şi elaborate în 
termen de 90 de zile de la data 
publicării prezentei legi, de Ministerul 
Finanţelor Publice, cu avizul 

Se elimină. 
 
 
 
 
 
Se elimină. 

 

Prevederea se regăseşte 
în Codul fiscal. 
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Ministerului Educaţiei, Cercetării  şi 
Tineretului.  

88. Art. 64. - De prevederile art. 58 - 
63 beneficiază şi fundaţiile judeţene 
pentru tineret, respectiv a 
municipiului Bucureşti, precum şi 
Fundaţia Naţională pentru Tineret. 

Se elimină. Pentru eliminarea unor 
repetiţii nenecesare. 

 

89.  
Art. 65. –  (1) Fondurile necesare 
funcţionării consiliului naţional al 
tineretului se prevăd distinct prin 
Legea bugetului de stat, la titlul 
Transferuri, în capitolul Finanţarea 
consiliului naţional al tineretului. 

 
(2) Alte surse de 

finanţare ale consiliul naţional al 
tineretului pot proveni din donaţii, 
legate, sponsorizări, subvenţii de la 
autorităţi publice locale şi centrale, 
precum şi din venituri realizate din 
activităţi proprii sau în colaborare, 
desfăşurate conform legii. 

Art. 65 devine art. 61. 
Art. 61. –  (1) Fondurile necesare 
funcţionării Consiliului Tineretului 
din România se prevăd distinct prin 
Legea bugetului de stat, la titlul 
Transferuri, în capitolul Finanţarea 
Consiliului Tineretului din 
România. 

(2) Alte surse de 
finanţare ale Consiliului Tineretului 
din România pot proveni din donaţii, 
legate, sponsorizări, subvenţii de la 
autorităţi publice locale şi centrale, 
precum şi din venituri realizate din 
activităţi proprii sau în colaborare, 
desfăşurate conform legii. 

 
Pentru definirea exactă a 
structurii. 

 

90. TITLUL VI 
BAZA MATERIALĂ DE DREPT 

PUBLIC DESTINATĂ 
ACTIVITĂŢII DE TINERET 

Capitolul VI 
Baza materială de drept public 
destinată activităţii de tineret 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  
 

 

91.  
Art. 66. -  (1) În sensul prezentei 
legi, baza materială de drept public 

Art. 66 devine art. 62. 
Art. 62.  (1) În sensul prezentei 
legi, baza materială de drept public 

 
Pentru respectarea 
actualei organizări 
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destinată activităţii de tineret cuprinde 
totalitatea terenurilor şi spaţiilor, 
amenajărilor, instalaţiilor şi 
construcţiilor, precum şi alte bunuri, 
destinate organizării şi desfăşurării 
activităţii de tineret, aflate în 
administrarea şi/sau folosinţa gratuită 
a Ministerului Educaţiei, Cercetării  
şi Tineretului, după caz. 
                 (2) Bunurile menţionate 
la alin. (1) aparţin, după caz, 
proprietăţii publice sau private a 
statului. 
  (3) În vederea dezvoltării 
bazei materiale de drept public 
destinate activităţii de tineret, 
Ministerul Educaţiei, Cercetării  şi 
Tineretului poate: 

a) efectua investiţii, dotări, 
precum şi achiziţii de imobile; 

b) dobândi active patrimoniale 
prin decizii sau alte acte juridice de 
dispoziţie ale unor autorităţi publice 
locale sau centrale. 

(4) În derularea unor 
activităţi de tineret, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării  şi Tineretului 
poate utiliza şi alte bunuri, aparţinând 
unor persoane juridice de drept privat, 
numai cu acordul prealabil scris al 

destinată activităţii de tineret cuprinde 
totalitatea terenurilor şi spaţiilor, 
amenajărilor, instalaţiilor şi 
construcţiilor, precum şi alte bunuri, 
destinate organizării şi desfăşurării 
activităţii de tineret, aflate în 
administrarea şi/sau folosinţa gratuită 
a Autorităţii Naţionale pentru 
Tineret, după caz. 

(2) Bunurile prevăzute 
la alin. 1 aparţin, după caz, 
proprietăţii publice sau private a 
statului. 

(3) În vederea dezvoltării 
bazei materiale de drept public 
destinate activităţii de tineret, 
Autoritatea Naţională pentru 
Tineret poate: 

a) – b) Text nemodificat 
 
 
 

 
 
(4) În derularea  

activităţii de tineret, Autoritatea 
Naţională pentru Tineret poate 
utiliza şi alte bunuri, aparţinând unor 
persoane juridice de drept privat, 
numai cu acordul prealabil scris al 

guvernamentale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
exprimării consacrate în 
actele normative. 
 
Pentru respectarea 
actualei organizări 
guvernamentale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o corectă 
exprimare în context. 
Pentru respectarea 
actualei organizări 
guvernamentale. 
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acestora, conform unor înţelegeri 
stabilite de comun acord pe bază de 
contracte. 

acestora, conform unor înţelegeri 
stabilite de comun acord pe bază de 
contracte. 

 

92. Art. 67. -  Ministerul Educaţiei, 
Cercetării  şi Tineretului poate 
încredinţa administrarea centrelor 
naţionale sau locale pentru tineret 
M.E.C.T. unor structuri 
neguvernamentale de sau pentru 
tineret, pe bază de concurs public, în 
condiţiile legii. 

Se elimină. Prevederea nu este 
necesară. 

 

93. TITLUL VII 
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI 

FINALE 

Capitolul VII 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă.  

 

94.  
Art. 68. -   În termen de 90 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, se înfiinţează prin 
hotărîre a Guvernului centrele 
naţionale pentru tineret M.E.C.T., 
prevăzute în Anexa nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta lege. 

Art. 68 devine art. 63. 
Art. 63.   În termen de 90 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, se înfiinţează prin 
ordin al preşedintelui Autorităţii 
Naţionale pentru Tineret centrele 
naţionale pentru tineret prevăzute în 
anexa nr. 1. 
 

 
Pentru respectarea 
cadrului dat de lege şi 
pentru respectarea 
actualei organizări 
guvernamentale.  
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

 

95.  
Art. 69. - (1) Prin hotărâre a 
Guvernului, imobilul proprietate de 
stat, situat în Bucureşti, str. Dem I. 
Dobrescu nr. 4-6, aflat în prezent în 
administrarea Centrului Naţional al 
Cinematografiei trece în administrarea 

Art. 69 devine art. 64. 
Art. 64. - (1) Imobilul proprietate de 
stat, situat în Bucureşti, str. Dem I. 
Dobrescu nr. 4-6, aflat în prezent în 
administrarea Centrului Naţional al 
Cinematografiei, trece în 
administrarea Autorităţii Naţionale 

 
Pentru o clară exprimare 
în contextul dat. 
Imobilul respectiv a 
aparţinut CC al UTC, 
fiind dedicat exclusiv 
activităţii de tineret.  
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Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului. 
   

(2) Predarea imobilului 
prevăzut la alin. (1) se va face cu 
respectarea prevederilor legale, în 
termen de 60 de zile de la data 
publicării prezentei legi. 

(3) Spaţiile existente în 
imobil vor fi acordate cu prioritate 
structurilor guvernamentale cu 
atribuţii în domeniul tineretului, 
precum şi structurilor 
neguvernamentale de şi pentru tineret 
de nivel naţional sau cu reprezentare 
naţională.  
  (4) Atribuirea spaţiilor se 
face prin ordin al ministrului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu 
respectarea prevederilor legale. 

pentru Tineret. 
 
 
(2) Predarea imobilului 

prevăzut la alin. 1 se va face cu 
respectarea prevederilor legale, în 
termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 

(3) Spaţiile existente în 
imobil vor fi acordate în folosinţă cu 
prioritate structurilor guvernamentale 
cu atribuţii în domeniul tineretului, 
precum şi structurilor 
neguvernamentale de tineret de nivel 
naţional sau cu reprezentare naţională. 

 
(4) Atribuirea în folosinţă a 

spaţiilor se face prin ordin al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Tineret, cu respectarea 
prevederilor legale. 

Pentru respectarea 
actualei organizări 
guvernamentale.  
Pentru corelarea 
termenului respectiv cu 
cel al intrării în vigoare a 
legii.  
 
Pentru o corectă 
exprimare în context. 
 
 
 
 
 
 
Pentru o corectă 
exprimare în context. 
Pentru respectarea 
actualei organizări 
guvernamentale. 

96. Art. 70. - La data intrării în vigoare 
a prezentei legi, inspectoratele 
şcolare judeţene, respectiv al 
municipiului Bucureşti se vor 
reorganiza ca direcţii pentru educaţie 
şi tineret judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti. 

Se elimină. Text preluat la art. 10.  

97.  
Art. 71. -  La data intrării în vigoare 

Art. 71 devine art. 65. 
Art. 65. – La data intrării în vigoare a 

 
Pentru punerea în 
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a prezentei legi, Agenţia Naţională 
pentru Sprijinirea Iniţiativelor 
Tinerilor se va reorganiza ca 
Agenţia Naţională pentru Tineret. 
 

prezentei legi, Hotărârea 
Guvernului nr. 198/2002 privind 
înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Sprijinirea Iniţiativelor 
Tinerilor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, partea I, nr. 
182 din 18 martie 2002, se modifică 
corespunzător. 

aplicare în mod 
corespunzător a 
modificărilor aduse prin 
prezenta lege.  

98. Art. 72. - În termen de 60 de zile 
de la data publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, Ministerul Educaţiei, Cercetării  şi 
Tineretului va elabora şi va propune 
spre aprobare Guvernului normele de 
aplicare a dispoziţiilor prezentei legi. 

Se elimină Nu se justifică existenţa 
unor norme de aplicare. 

 

99.  
Art. 73. - (1) Prezenta lege intră în 
vigoare la 60 de zile de  la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

(2) La data intrării în 
vigoare a prezentei legi, orice 
dispoziţie contrară se abrogă. 

Art. 73 devine art. 66. 
Art. 67. - (1) Text nemodificat 

 
 
 
(2) Anexele nr. 1 şi 2 fac 

parte integrantă din prezenta lege. 
 

 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

 

100. ---------- Anexa nr. 1 – Centrele naţionale 
pentru tineret care fac obiectul 
prevederilor art. 63  
1 – Centrul naţional pentru tineret 
«Izvoru Mureşului», str. Principală, 
nr. 1, comuna Voşlobeni, sat Izvoru 
Muresului, jud. Harghita. 
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2 – Centrul naţional pentru tineret 
«EUROPA», str. Dem I. Dobrescu nr. 
4-6, sector 1, Bucureşti. 

101. ------------ Anexa nr. 2 – Imobilele şi fondurile 
băneşti care fac obiectul prevederilor 
art. 26 alin. 7  
1 – Imobilul care a aparţinut CC al 
UTC, situat în Calea Victoriei, nr. 
120, sector 1 Bucureşti, inclusiv 
terenul aferent.  
2 – Sumele aferente conturilor nr. 
45104420, 45106430 şi 45108440 
care au aparţinut CC al UTC aflate în 
prezent în conservare şi administrare 
la Banca Comercială Română – SMB. 
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