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A V I Z  

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2006 privind 
înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulteriore, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2006 
privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri, trimis cu adresa nr. PLx 687 din 
12 noiembrie 2018, înregistrat sub nr.4c-13/1058 din 13 noiembrie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă, în şedinţa din 
7 noiembrie 2018. 

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

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.333/2006, în sensul dezvoltării reţelei de astfel de centre, precum şi al diversificării tipurilor de 
activităţi care ar putea fi derulate în cadrul acestora. Potrivit expunerii de motive, demersul legislativ 
are în vedere atât aşteptările tinerilor privind nevoia de informare, comunicare, implicare şi 
participare la deciziile care îi privesc, cât şi Monitorul educaţiei şi formării 2017 pentru România, 
realizat de Comisia Europeană, care arată că serviciile de orientare şi consiliere pentru tineri nu sunt 
încă suficient de dezvoltate şi nu au o metodologie comună pentru a fi eficace la toate nivelurile 
educaţionale. 

În temeiul prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă menţionată mai sus, 
în şedinţa din data de 19 februarie 2019. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi 
avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Consiliului Economic şi Social şi punctul de vedere 
negativ transmis de Guvern. 

În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei 
legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către Biroul Permanent. 

Iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
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