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Introducere 

Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret (CNFT), în calitate de beneficiar, împreună cu Asociația 

Civicus România și Consiliul Tineretului din România, în calitate de parteneri, implementează proiectul 

„Instrumente de consolidare a dialogului structurat în politicile publice în domeniul tineretului – ACTIV-

ONGT”, cod SIPOCA 277, cod MySMIS 111432, finanțat din Fondul Social European, prin Programul 

Operațional Capacitate Administrativă (POCA). 

În cadrul acestui proiect, a fost identificată nevoia unei îmbunătățiri substanțiale a cadrului normativ 

care definește politicile publice în domeniul tineretului, atribuțiile și obligațiile instituțiilor publice în 

acest sens și procesele de consultare speciale specifice sectorului. Aceste aspecte sunt definite în Legea 

tineretului nr. 350/2006. 

În elaborarea propunerilor am avut în vedere, pe lângă consultările realizate în cadrul proiectului, 

proiectul legii „Legea tineretului” – Pl-x nr. 716/2018, precum și procedurile de consultare anterioară și 

propunerile realizate de către Consiliul Tineretului din România și Convenția Națională a Fundațiilor 

pentru Tineret în timpul procedurii de elaborare a respectivului proiect de lege. 

Descrierea problemei  

Punctele slabe ale actualelor reglementări sunt descrise mai jos, raportat la o serie de aspecte care țin 

de sfera de reglementare a Legii tineretului nr. 350/2006, respectiv: 

a) Drepturi și facilități pentru tineri 

b) Dezvoltarea unei politici coerente în domeniul tineretului la nivel național, precum și a politicilor 

locale pentru tineret 

c) Participarea tinerilor la elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și controlul 

politicilor publice care îi privesc 

d) Dezvoltarea sectorului public și privat de / pentru tineret 

A. Drepturi și facilități pentru tineri 

Legea prevede o serie de facilități pe care statul le acordă pentru tineri și în sprijinul lor, la capitolul IV, 
însă acestea nu sunt aplicabile direct, iar Guvernul fie nu a adoptat norme de aplicare a prevederilor 
respective, fie a adoptat alte legi în baza cărora le pune (selectiv) în aplicare (cum este cazul programului 
„Prima Casă”). De altfel, nici măcar Strategia națională în domeniul politicii pentru tineret 2015 - 2020 
nu acoperă (și nu își propune să acopere) ansamblul de facilități prevăzute de lege.  
 
Practic, constatăm că: 

• Drepturile și/sau facilitățile prevăzute nu sunt aplicabile direct și nici universal 
• Nu există trasată o responsabilitate clară și nu sunt prevăzute sancțiuni pentru neaplicarea legii 
• Drepturile și facilitățile care sunt aplicate, sunt, de regulă, aplicate în baza unor legi / ordonanțe 

distincte 
• Legea nu asociază prevederile referitoare la facilități cu strategia Guvernului pentru tineret, 

astfel încât nici aceasta nu transpune facilitățile în practică, în integralitatea lor 



 

                                                                         

B. Dezvoltarea unei politici coerente în domeniul tineretului la 

nivel național, precum și a politicilor locale pentru tineret 

La nivel central 
 

În prezent, principala autoritate publică centrală din cadrul Guvernului României, cu responsabilități în 
domeniul politicilor publice pentru tineret, este Ministerul Tineretului și Sportului. La nivelul 
Parlamentului României funcționează Comisiile pentru învățământ, știință, tineret și sport de la nivelul 
Camerei Deputaților și Senatului. Totuși, acestea (MTS, respectiv comisiile pentru învățământ, știință, 
tineret și sport) au un rol mai degrabă marginal în elaborarea de acte normative și politici publice care 
țin de alte domenii (educație, muncă, sănătate, agricultură, etc.) și de regulă limitat la situațiile în care 
tinerii sunt evidențiați în mod distinct de anumite reglementări. Nici măcar raportat la Strategia 
națională în domeniul politicii de tineret 2015 - 2020, MTS nu a reușit să determine asumarea de măsuri 
specifice de către ministerele de linie, astfel încât nu a fost adoptat niciodată un plan de implementare 
și, de facto, strategia nu a fost implementată. De altfel, MTS nu a mai realizat nici măcar funcțiile de 
monitorizare, evaluare și control. Astfel, conchidem că România nu are o politică guvernamentală 
coerentă pentru tineret, ci un set de politici relativ disparate, neunitare și care nu sunt în mod necesar 
complementare.  
 

Raportat la prevederile legale, constatăm următoarele:  
• Nu există prevederi legale care să asigure existența unei strategii naționale cros-sectoriale 

pentru tineret și să definească relațiile dintre autoritatea publică centrală cu atribuții în 
domeniul tineretului și celelalte autorități publice care participă la elaborarea și implementarea 
ei;  

• Prevederile legale existente menționează autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul 
tineretului ca entitate care „elaborează politicile guvernamentale în domeniul tineretului și 
coordonează aplicarea acestora”, formulare din care se înțelege fie că alte organisme ale 
administrației publice centrale nu elaborează politici publice pentru tineret, fie, în acele cazuri, 
principalul organism cu atribuții în domeniul tineretului nu are atribuții în ceea ce ele privește;  

• Nu există un cadru clar în care să se realizează armonizarea politicilor publice pentru tineret 
dezvoltate la nivelul diferitelor autorități centrale. Prevederea referitoare la existența 
„Consiliului interministerial pentru educație, cultură, cercetare, tineret, sport și minorități” nu 
reușește să compenseze acest deficit, structura fiind de facto inexistentă, neavând un rol clar 
definit prin lege și incluzând șase domenii în denumire; 

• Nu este prevăzută obligația realizării de cercetări sociale periodice pentru a înțelege nevoile 
tinerilor și percepția lor asupra aspectelor considerate de interes din societate 

 
 
La nivel local 
 

La nivel local au responsabilități în domeniul tineretului atât institutuțiile deconcentrate ale Ministerului 
Tineretului și Sportului, în speță Direcțiile Județene pentru Sport și TIneret, respectiv a municipiului 
București, și Casele de Cultură ale Studenților, cât și, pe de altă parte, autoritățile locale (primării, consilii 
locale și consilii județene). De cele mai multe ori, primăriile și consiliile județene nu au o structură 
distinctă responsabilă de activitatea pentru tineret (departament, direcție), acestea fiind cel mai 
frecvent asociate structurilor de specialitate și comisiilor care răspund de activități și proiecte culturale 
și de relația cu societatea civilă în general. De cele mai multe ori, nu există nicio persoană responsabilă 



 

                                                                         

exclusiv de tineret și situația în care fie autoritățile locale, fie instituțiile deconcentrate ale MTS 
angajează lucrători de tineret este cvasi-inexistentă. Nu în ultimul rând, deși au existat unele progrese, 
majoritatea autorităților locale nu au o strategie sau un plan de acțiune distinct în domeniul tineretului. 
 

Practic, se poate constata un conflict pozitiv de competențe între deconcentratele MTS, în special 
direcțiile județene pentru sport și tineret și a municipiului București - autoritățile locale se așteaptă ca 
acestea să fie responsabile de politicile pentru tineret și susținerea sectorului de tineret, în timp ce 
instituțiile deconcentrate au bugete mult prea mici pentru a avea impact asupra unei ponderi 
semnificative a tinerilor din județ și din localitățile componente.  
 

Astfel, constatăm următoarele deficiențe referitoare la prevederile legale actuale: 
• Există un conflict pozitiv de competențe între DJST/DSTMB și consiliile județene, respectiv CGMB 

referitor la susținerea activității pentru tineret la nivel local 
• Nu sunt specificate atribuții clare ale autorităților locale referitoare la dezvoltarea de politici 

publice specifice, cu atât mai puțin a conținutului acestor politici publice, ci doar referitor la 
participarea tinerilor la luarea deciziilor în domeniul tineretului și constituirea unui fond destinat 
activităților pentru tineret 

• Nu există sancțiuni pentru neîndeplinirea atribuțiilor specifice de către autoritățile locale (nici 
măcar a celor în vigoare) 

 

C. Participarea tinerilor la elaborarea, implementarea, 

monitorizarea, evaluarea și controlul politicilor publice care îi 

privesc 

 

Participarea tinerilor apare ca principiu raportat la politicile în domeniul tinerilor în Art. 4 din Lege și se 
referă la mai multe etape, mai exact „elaborarea, promovarea și realizarea politicilor în domeniul 
tineretului”. Totuși, nu există nicio prevedere explicită referitoare la facilitarea participării tinerilor de 
către autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în domeniul tineretului. În cazul autorităților 
locale, obligația consultării structurilor de tineret și a creării cadrului instituțional și condițiilor necesare 
participării tinerilor „la luarea deciziilor” este precizată. Totuși, participarea este limitată la „luarea 
deciziilor”, nu și la alte etape specifice ciclului politicilor publice. De asemenea, nefiind prevederi 
suplimentare referitoare la ce cuprind acele decizii / politici la nivel național sau local, este cu atât mai 
puțin clar la ce se raportează obligativitatea acestor consultări, dincolo de fondul destinat activităților 
pentru tineret. Nu în ultimul rând, legea prevede existența unui „Consiliu Național al Tineretului”, 
structură distinctă decât cele existente în acest moment în România și, de facto, inexistentă, a cărei 
existență a fost criticată de cele mai importante structuri de/pentru tineret cu reprezentativitate și 
activitate la nivel național. 
 

Astfel, sesizăm că: 
• Asigurarea participării tinerilor nu apare ca atribuție distinctă a structurii administrației publice 

centrale responsabile de politicile pentru tineret 
• Participarea tinerilor este insuficient corelată cu conținuturile politicilor publice la care ar trebui 

să se refere 



 

                                                                         

• Legea nu face referire la participarea tinerilor în toate etapele politicilor publice, de la elaborare 
și până la monitorizare și control 

• Legea nu prevede forme specifice de participare, cum ar fi co-managementul, pentru anumite 
procese sau entități (de exemplu, centrele pentru tineret) 

• Legea prevede o structură de reprezentare națională nouă și distinctă de structura specifică 
existentă, ceea ce blochează aplicarea prevederilor referitoare la consultarea tinerilor în 
elaborarea politicilor guvernamentale 

D. Dezvoltarea sectorului public și privat de / pentru tineret 

Structurile de specialitate în cadrul autorităților locale 

Legea nu prevede existența vreunei structuri de specialitate în cadrul autorităților locale care să se ocupe 
exclusiv de politicile pentru tineret. Mai mult, în acest moment nu este prevăzută nici măcar existența 
unui responsabil în acest sens. Astfel, multe ori, „politicile” pentru tineret la nivel local se rezumă la 
organizarea unui concurs de proiecte pentru tineret sau, mai rău, la evenimente punctuale, culturale și 
de divertisment. 

Lucrul cu tinerii 

Dezvoltarea lucrului cu tinerii nu figurează în lege. De asemenea, nici ocupația de „lucrător de tineret” 
nu este menționată, în condițiile în care lucrul cu tinerii este una din activitățile de bază specifice 
sectorului de/pentru tineret și una din modalitățile centrale prin care guvernele și autoritățile locale 
intră în contact cu tinerii, atât pentru integrarea lor socială, cât și pentru facilitarea accesului lor la 
procese decizionale și în rezolvarea diferitelor provocări ale comunităților lor. 

Infrastructura pentru tineret 

În cadrul capitolul VI, legea definește „baza materială de drept public destinată activității pentru tineret”. 
Totodată, legea specifică atribuția autorității administrației publice centrale responsabilă de politicile în 
domeniul tineretului de a înființa centre naționale de informare și consiliere pentru tineri ca unități cu 
personalitate juridică, respectiv a deconcentratelor de a organiza în subordinea lor astfel de centre, fără 
personalitate juridică, sau în parteneriat cu structuri neguvernamentale de tineret sau pentru tineret ori 
cu organe ale autorităților publice locale. Astfel, constatăm că, în cazul infrastructurii existente, modul 
de folosire nu este clar definit și nici nu există premisele pentru o reglementare în acest sens. Totodată, 
nu sunt prevăzute centre pentru tineret (cu rol mai larg decât al centrelor de consiliere și informare), iar 
centrele prevăzute în lege nu pot fi înființate de autoritățile locale, cele care ar putea să dețină de fapt 
infrastructura și fondurile necesare extinderii infrastructurii pentru tineret - în condițiile în care Guvernul 
are o bază materială bogată, în întreținerea căreia are însă dificultăți importante. Totodată, nu există un 
cadru prin care structurile neguvernamentale de tineret și pentru tineret să poată beneficia de susținere, 
inclusiv financiară, pentru afectarea patrimoniului lor pentru organizarea de centre pentru tineret - fapt 
care ar fi reciproc avantajos, în special în cazul Fundațiilor județene pentru tineret, respectiv a 
municipiului București. 

Structurile neguvernamentale de și pentru tineret 

Legea definește organizațiile neguvernamentale de tineret, pentru tineret, federațiile care sunt 
asimilate acestora în sensul legii, respectiv fundațiile județene pentru tineret, respectiv a municipiului 
București și Fundația Națională pentru Tineret. Dintre acestea, prevederile art. 29 (2) au impact relevant, 
fiind utile în special fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București. În cazul celorlalte 



 

                                                                         

prevederi, aplicabilitatea lor și valoarea adăugată față de prevederi din alte acte normative este limitată. 
Totodată, din lege lipsesc complet structurile de tineret ale sindicatelor, patronatelor și partidelor 
politice, precum și grupurile informale. 

Scopul și obiectivele politicii 

Propunerea de politică publică alternativă are scopul de a crea premisele dezvoltării politicilor publice 
pentru tineret într-un mod adaptat nevoilor și intereselor tinerilor și ale societății în ansamblu, cu 
participarea tinerilor. 

 
Domeniul de reglementare recomandat pentru legea tineretului cuprinde identificarea categoriei 
sociale vizate (tinerii), modalitatea de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și control al 
politicilor publice pentru tineret sectoriale și cros-sectoriale, entitățile care participă la acest proces și 
relațiile dintre ele. Legea va preciza de asemenea drepturile, facilitățile și obligațiile tinerilor și ale altor 
entități vizate, ale căror reglementare prin lege este oportună raportat la importanța și caracteristicile 
implementării lor, precum și sancțiunile aplicabile pentru nerespectarea legii, în cazurile în care acestea 
pot fi instituite. 
 

În elaborarea propunerilor de reglementare, am avut în vedere următoarele principii:  
• Claritate și aplicabilitate: prevederile legale trebuie să fie suficient de clare și detaliate pentru 

a fi aplicate direct și a produce efecte, identificând inclusiv entitățile responsabile de 
implementare; 

• Impact: prevederile legii trebuie să genereze, direct și indirect, un impact real asupra tinerilor, 
instituțiilor și structurilor neguvernamentale; 

• Asigurarea fluidității politicilor publice pentru tineret: nevoile tinerilor și contextul lor de viață 
este în schimbare continuă; legea trebuie să permită autorităților executive centrale și locale să 
adapteze măsurile pe care le implementează la aceste schimbări; 

• Evitarea supra-reglementării: legea ar trebui să evite să instituie măsuri punctuale care pot fi 
instituite prin acte normative de forță inferioară și a căror oportunitate este mai degrabă 
contextuală decât generală; 

• Participarea tinerilor: elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și controlul 
politicilor publice pentru tineret ar trebui realizate, ori de câte ori este posibil, cu participarea 
tinerilor și a structurilor neguvernamentale de/pentru tineret; pentru ca participarea să fie 
autentică se impune respectarea independenței decizionale a formelor de reprezentare a 
tinerilor / structurilor neguvernamentale de și pentru tineret; 

• Eficiența: legea ar trebui să urmărească cele mai eficiente modalități de atingere a obiectivelor 
vizate, ținând cont de resursele publice și private care pot fi mobilizate în acest sens 

 

Modificarea legii tineretului are următoarele obiective: 
1. Să asigure o serie de drepturi și facilități pentru tineri și structuri neguvernamentale de/pentru 

tineret, respectiv pentru alte entități care contribuie la creșterea calității vieții tinerilor 
2. Să contribuie la dezvoltarea unei politici naționale pentru tineret coerente, precum și a 

politicilor locale pentru tineret, prin clarificarea obligațiilor aferente și a responsabilităților 
diferitelor instituții implicate, precum și a altor entități.  

3. Să asigure participarea tinerilor la luarea deciziilor care îi privesc, precum și la implementarea, 
monitorizarea, evaluarea și controlul politicilor publice care le sunt destinate. 

4. Să susțină dezvoltarea sectorului public și privat de/pentru tineret, în special a: 
a. Structurilor de specialitate în cadrul autorităților locale (primării, consilii județene)  



 

                                                                         

b. Lucrului cu tinerii, organizat de instituții publice și entități private 
c. Infrastructurii pentru tineret 

1. Centre pentru tineret aflate în proprietatea și/sau administrarea instituțiilor 
publice și persoanelor juridice private, inclusiv ale structurilor 
neguvernamentale de profil 

2. Centre de agrement și tabere aflate în patrimoniul statului și al autorităților 
locale 

d. Structurilor neguvernamentale de și pentru tineret 
 . ONG-uri de tineret, inclusiv asociații ale elevilor și studenților, precum și ONG-uri pentru 

tineret 
i. Fundații județene pentru tineret, a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret 

ii. Structuri de tineret ale patronatelor, sindicatelor și partidelor politice 
 

Beneficiarii politicii:  
• Tinerii între 14 și 35 de ani, cetățeni români și apatrizi 
• Instituțiile publice cu atribuții în domeniul tineretului 
• Structurile neguvernamentale de și pentru tineret 

Documente de politică publică și acte normative 

privind problema de soluționat 

Actele normative incidente problemei de soluționat sunt: 

1) Legea tineretului nr. 350/2006 

2) Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile pentru activități non-

profit de interes general 

3) Hotărârea Guvernului nr. 24/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul 

politicii de tineret pentru perioada 2015-2020 

 

Strategia națională în domeniul politicii de tineret 2015 – 2020 este adoptată printr-un act normativ de 

forță inferioară, respectiv prin hotărâre de guvern, astfel încât ne vom referi la ea în contextul 

dispozițiilor legii tineretului nr. 350/2006 care afectează obligativitatea și conținutul acesteia, nu și la 

conținutului ei în mod distinct.  

 

Referitor la legea nr. 350/2005, având în vedere că legea specială în acest caz este legea tineretului nr. 

350/2006, este posibilă introducerea de dispoziții derogatorii în cea de-a doua, în cazul în care este 

necesar. Astfel, eventualele dispoziții care vizează acordarea de finanțări nerambursabile pentru 

activități non-profit se vor referi strict la cele care țin de domeniul reglementat de legea tineretului sau 

de structurile de/pentru tineret, așa cum sunt ele definite de această lege. 

 

Având în vedere cele menționate mai sus, propunerile noastre se vor raporta strict la conținutului Legii 

tineretului nr. 350/2006. 

 

 



 

                                                                         

Identificarea și evaluarea variantelor 

În identificarea și evaluarea variantelor ne vom referi la cele patru sectoare de reglementare definite 

anterior, respectiv: 

a) Drepturi și facilități pentru tineri 

b) Dezvoltarea unei politici coerente în domeniul tineretului la nivel național, precum și a politicilor 

locale pentru tineret 

c) Participarea tinerilor la elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și controlul 

politicilor publice care îi privesc 

d) Dezvoltarea sectorului public și privat de / pentru tineret 

 

DREPTURI ȘI FACILITĂȚI PENTRU TINERI 

Varianta 1 – menținerea prevederilor actuale 

Descriere Varianta 1 presupune menținerea prevederilor din actuala Lege a 
tineretului nr. 350/2006, așa cum se regăsesc ele la capitolul IV, art. 15 – 
art. 26 

Impact social Varianta 1 nu produce un impact social, fiind vorba despre menținerea 
prevederilor în vigoare. 

Impact economic și 
financiar 

Nu e cazul. 

Impact bugetar Nu e cazul, fiind vorba de menținerea unor prevederi. 

Varianta 2 – eliminarea prevederilor din lege, urmând ca drepturile și facilitățile tinerilor să fie 
stabilite de Guvern 

Descriere Propunerea presupune eliminarea art. 15 – art. 26 din lege și înlocuirea cu 
o prevedere generală de tipul „Guvernul stabilește facilitățile conferinte 
tinerilor prin politica sa în domeniul tineretului”  

Impact social Eliminarea prevederilor referitoare la drepturile și facilitățile tinerilor ar 
crea premisele pentru reducerea ansamblului de măsuri prin care statul 
urmărește mai buna integrare socio-profesională a tinerilor, ceea ce ar 
duce la încurajarea emigrării. 

Impact economic și 
financiar 

În situația în care reducerea ansamblului de măsuri în beneficiul tinerilor 
menționate mai sus s-ar produce, acest lucru ar duce la creșterea ratei de 
șomaj și a procentului tinerilor NEET, ducând la o situație economică mai 
precară, la creșterea cheltuielilor cu protecția socială și scăderea 
veniturilor la bugetul de stat. 

Impact bugetar Impactul bugetar nu este identificabil direct, măsurile vizate fiind 
implementate în baza unor legi speciale și prin acte normative altele decât 
Strategia națională în domeniul politicii de tineret 2015 – 2020. 

Varianta 3 – reorganizarea și completarea prevederilor și includerea modului de implementare 
într-un document unitar de politică publică la nivel național 

Descriere Legea va face o diferențiere între drepturile de care beneficiază toți tinerii 
(universale), cu caracter permanent și măsurile care trebuie implementate 
de Guvern, dar la care accesul nu este în mod necesar universal (de ex. 
prin plafonarea bugetului alocat pentru măsurile respective). 
 



 

                                                                         

Va fi prevăzută obligația Guvernului de a include măsurile luate în 
aplicarea prevederilor Legii tineretului în Strategia națională pentru 
tineret. 
 
Suplimentar față de prevederile actuale, vor fi introduse următoarele 
drepturi ale tinerilor: 

• Disponibilitatea de mecanisme de sesizare internă a abuzurilor și 
neregulilor (watch-dog) în instituțiile care lucrează cu tineri, 
auditate, respectiv oferirea de informații în acest sens și referitor 
la posibilitatea sesizării abuzurilor și neregulilor extern instituției 

• Acces, prin sistemul școlar sau în afara lui, la cursuri de educație 
pentru sănătate, inclusiv sexuală și reproductivă, educație juridică 
și educație financiară 

• Asigurarea informării tinerilor referitor la evoluția drepturilor și 
obligațiilor care le sunt aplicabile, la 14, respectiv 18 ani 

 

Impact social Modul propus de organizare a prevederilor legale va conduce la creșterea 
gradului de transpunere a drepturilor și facilităților prevăzute de lege în 
măsuri concrete ale autorităților publice, ducând la o mai bună integrare 
socio-profesională a tinerilor. Totodată, va crește gradul de încredere al 
tinerilor în instituțiile publice, dat fiind faptul că vor scădea șansele ca o 
mare parte a prevederilor să rămână neaplicate, cum se întâmplă în 
prezent. 
 
Prevederile referitoare la protecția împotriva abuzurilor, informarea 
referitor la drepturi și obligații și accesul la programe de educație pentru 
sănătate, educație juridică și educație financiară vor crește adaptabilitatea 
tinerilor la situațiile de viață concrete la care vor fi expuși, precum și la 
mediul instituțional. 
 
O mai bună reglementară a drepturilor și facilităților tinerilor, respectiv o 
mai bună aplicare a acestora, ar putea duce inclusiv la reducerea emigrării 
și la creșterea natalității. 

Impact economic și 
financiar 

Creșterea gradului de integrare socio-profesională a tinerilor și creșterea 
adaptabilității lor la situații de viață concrete va conduce la scăderea 
șomajului și a ponderii tinerilor în situații NEET, creșterea veniturilor, 
scăderea cheltuielilor cu protecția socială și sănătate și, implicit, creșterea 
veniturilor la bugetul de stat. 

Impact bugetar În cazul drepturilor și facilităților deja prevăzute de lege, nefiind o 
modificare a reglementărilor, nu putem vorbi despre un impact bugetar 
distinct de cel pe care implementarea măsurilor ar trebui să îl aibă în 
prezent. Mecanismele de sesizare a abuzurilor și neregulilor nu implică 
alocări bugetare suplimentare. Măsurile privind informare modificărilor 
survenite în drepturi și obligații la 14, respectiv 18 ani, precum și 
programele de educație pentru sănătate, educație juridică și educație 
financiară pot fi integrate în programa școlară, fără alocări bugetare 
suplimentare pentru populația școlară.  

 

 



 

                                                                         

DEZVOLTAREA UNEI POLITICI COERENTE ÎN DOMENIUL TINERETULUI LA NIVEL 
NAȚIONAL, PRECUM ȘI A POLITICILOR LOCALE PENTRU TINERET 

Varianta 1 – menținerea prevederilor actuale 

Descriere Menținerea prevederilor de la art. 5, art. 6 și art. 10 din legea în vigoare 

Impact social Varianta 1 nu produce un impact social, fiind vorba despre menținerea 
prevederilor în vigoare. 

Impact economic și 
financiar 

Nu e cazul. 

Impact bugetar Nu e cazul. 

Varianta 2 – detalierea rolului autorității publice centrale cu atribuții în domeniul tineretului 
raportat la politicile celorlalte autorități centrale 

Descriere Se modifică denumirea „Autoritatea Națională pentru Tineret” în 
„Ministerul Tineretului și Sportului”. Art. 5 se modifică și va specifica rolul 
MTS atât în elaborarea de politici pentru tineret ce țin de domeniul 
propriu de competență, cât și în coordonarea elaborării de politici 
integrate pentru tineret, respectiv a monitorizării și evaluării acestora. 

Impact social Reglementările propuse creează premisele necesare pentru ca Ministerul 
Tineretului și Sportului să își poată exercita în mod real atribuțiile de 
coordonare a dezvoltării de politici pentru tineret care implică și alte 
ministere. Acest lucru poate conduce la existența reală de politici publice 
cros-sectoriale în domeniul tineretului.  

Impact economic și 
financiar 

Dezvoltarea de politici cros-sectoriale în domeniul tineretului creează 
premisele abordării coerente a provocărilor principale legate de 
integrarea socio-profesională a acestora, migrația externă și a natalitatea 
scăzută.  

Impact bugetar Reglementările propuse nu presupun, în mod necesar, cheltuieli 
suplimentare de la bugetul de stat. 

Varianta 3 – reorganizarea și completarea prevederilor și includerea modului de implementare 
într-un document unitar de politică publică la nivel național 

Descriere La nivel central 
 
În sensul dezvoltării unei politici coerente în domeniul tineretului la nivel 
național, considerăm că se impune precizarea, în lege, a existenței unei 
Strategii naționale în domeniul politicii pentru tineret, care să aibă 
caracter multianual și cros-sectorial și să fie însoțită de planuri de 
implementare anuale. Legea trebuie să prevadă explicit modul în care se 
realizează elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și 
controlul elaborării strategiei. În mod specific, trebuie precizat rolul 
autorității administrației publice centrale cu atribuții în domeniul 
politicii pentru tineret de a coordona aceste procese, precum și atribuțiile 
ministerelor de linie care trebuie să contribuie. 
 
Totodată, Strategia și măsurile care o însoțesc ar trebui să fie cele prin care 
facilitățile prevăzute în lege și care nu au caracter permanent și universal 
sunt puse în practică. Astfel, legea ar trebui să stabilească o serie de 
domenii pe care Strategia le va aborda în mod obligatoriu, precum și o 
serie de facilități și programe aferente acestor domenii care vor fi detaliate 
în măsurile care o însoțesc. Aici ar urma să fie incluse marea majoritate a 
prevederilor actuale referitoare la diferite tipuri de facilități și metode de 
contracarare a factorilor de risc. 



 

                                                                         

La nivel local 
 
La nivel local, urmează ca Legea să instituie obligativitatea adoptării de 
strategii / planuri locale de acțiune pentru tineret, precum și sancțiuni 
(amenzi) pentru autoritățile locale care nu îndeplinesc această obligație. 
În mod similar cu situația de la nivel central, considerăm că Legea ar trebui 
să instituie o serie de domenii și tipuri de măsuri care să fie abordate 
obligatoriu, ținând cont de competențele specifice autorităților locale. 
Aceste strategii/planuri de acțiune vor avea caracter multi-anual (pe 
durata unui mandat de consiliu local / județean) și vor fi însoțite de planuri 
de măsuri anuale, care vor detalia măsurile ce urmează a fi implementate 
și bugetul aferent. 
 
Printre măsurile care trebuie abordate de strategiile locale în domeniul 
tineretului, considerăm ca obligatoriu a fi incluse următoarele: 

• Dezvoltarea lucrului cu tinerii la nivelul autorității publice locale și 
prin sprijinirea organizațiilor de profil 

• Dezvoltarea infrastructurii locale pentru tineret, inclusiv a 
centrelor pentru tineret 

• Sprijinirea dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret și 
pentru tineret 

• Programe de educație non-formală, de informare și consiliere a 
tinerilor, în funcție de nevoile comunității 

• Mecanisme de participare a tinerilor 

Impact social Cadrul legal propus va asigura existența unui cadru clar privind politicile 
pentru tineret la nivel național și local.  

Impact economic și 
financiar 

Dezvoltarea politicilor publice în domeniul tineretului va conduce la 
scăderea șomajului și a ponderii tinerilor în situații NEET, creșterea 
veniturilor, scăderea cheltuielilor cu protecția socială și sănătate, scăderea 
migrației externe, creșterea natalității și, implicit, creșterea veniturilor la 
bugetul de stat. 

Impact bugetar Reglementările propuse nu au un impact direct asupra bugetului de stat 
sau bugetelor autorităților publice locale. 

 

PARTICIPAREA TINERILOR LA ELABORAREA, IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA, 
EVALUAREA ȘI CONTROLUL POLITICILOR PUBLICE CARE ÎI PRIVESC 

Varianta 1 – menținerea prevederilor actuale 

Descriere Menținerea prevederilor de la art. 10 și art. 15 din legea în vigoare 

Impact social Varianta 1 nu produce un impact social, fiind vorba despre menținerea 
prevederilor în vigoare. 

Impact economic și 
financiar 

Nu e cazul. 

Impact bugetar Nu e cazul. 

Varianta 2 – completarea prevederilor actuale cu existența de structuri consultative pe lângă 
autoritățile publice centrale și locale 

Descriere Completarea prevederilor legale actuale cu obligația Guvernului, prin 
Ministerul Tineretului și Sportului, respectiv a autorităților administrației 
publice locale la nivel de oraș, municipiu și județ, de a organiza și consulta 
consilii consultative pentru tineret, respectiv, în cazul autorităților 



 

                                                                         

administrației publice locale la nivelul comunelor, de a organiza și consulta 
forumuri de tineret. Consiliile consultative sunt definite ca structuri 
consultative, cu secretariat propriu și care are activitate continuă, iar 
forumurile pentru tineret sunt definite ca adunări ad-hoc ale tinerilor de 
la nivelul comunei respective. 

Impact social Clarificările prevăzute în lege vor contribui la o mai bună adaptare a 
deciziilor autorităților publice la nevoile și interesele tinerilor, facilitând, în 
același timp, o mai bună relaționare cu sectorului neguvernamental 
de/pentru tineret. 

Impact economic și 
financiar 

Îmbunătățirea mecanismelor de consultare și participare a tinerilor vor 
conduce la creșterea eficienței și impactului măsurilor pentru tineret luate 
de autoritățile publice. Succesul acestor măsuri va conduce la o mai bună 
integrare socio-profesională a tinerilor, aceasta generând, la rândui ei, un 
impact economic și financiar pozitiv.  

Impact bugetar Implementarea acestei variante presupune costuri referitoare la 
asigurarea secretariatului structurilor consultative, respectiv costuri de 
organizare a întâlnirilor propriu-zise (materiale de lucru, costuri de 
comunicare, cheltuieli cu masa și pauzele de cafea, precum și cu 
transportul participanților – în cazul consultărilor de la nivel județean și 
național). Asigurarea secretariatului poate fi asigurată de personalul deja 
angajat al autorităților publice vizate. Celelalte costuri pot să varieze, în 
funcție de contextul fiecărei autorități publice, de frecvența întâlnirilor și 
de participare, fără a depăși 20.000 Eur/an pentru autoritatea publică 
centrală, 5.000 Eur/an pentru autoritățile administrației publice la nivelul 
județului și sub 3000 Eur/an pentru celelalte categorii de autorități 
publice. 

Varianta 3 – completarea prevederilor actuale astfel încât participarea tinerilor să fie asigurată în 
toate etapele de dezvoltare a politicilor publice, asigurarea dezvoltării de structuri consultative, 

precum și a mecanismelor de co-decizie și co-management 

Descriere Legea urmează să prevadă: 

• Obligativitatea Guvernului și a autorităților locale de a asigura 
participarea tinerilor la elaborarea, implementarea, 
monitorizarea, evaluarea și controlul politicilor pentru tineret și 
de a crea proceduri de consultare și colaborare în acest sens 

• Atribuția autorității administrației publice centrale cu atribuții în 
domeniul tineretului și a administrației publice locale de a înființa 
mecanisme de co-decizie și co-management pentru gestionarea 
anumitor procese ce țin de procesele de politică publică în 
domeniul tineretului și pentru managementul anumitor 
componente ale sectorului de tineret, inclusiv gestionarea 
infrastructurii publice pentru tineret și, în special, a centrelor 
pentru tineret 

• Atribuția consiliilor județene, a Consiliului General al Municipiului 
București și al consiliilor locale ale municipiilor de a constitui 
consilii consultative formate din reprezentanți ai structurilor 
neguvernamentale de și pentru tineret, lucrători de tineret, 
reprezentanți ai sindicatelor și patronatelor, cercetători și alte 
persoane cu expertiză relevantă pentru a sprijini dezvoltarea 
politicilor locale pentru tineret 



 

                                                                         

• Strategia națională în domeniul politicii pentru tineret și 
strategiile/planurile locale de acțiune pentru tineret vor include, 
ca parte integrantă, mecanismele prin care se asigură participarea 
tinerilor la implementarea, monitorizarea, evaluarea și controlul 
lor, precum și componentele care vor fi gestionate prin co-decizie 
sau co-management 

• Sancțiuni pentru autoritățile publice care nu respectă obligațiile 
referitoare la mecanismele de consultare și participare a tinerilor.  

Impact social Varianta prezentă este cea mai dezvoltată din punct de vedere al 
garanțiilor participării tinerilor și a formelor lor de asociere la tot ciclul de 
dezvoltare a politicilor publice pentru tineret. Alegerea acestei variante 
este de natură a fructifica maximal resursele sectorului neguvernamental 
de/pentru tineret și de a genera încredere în autoritățile publice, prin 
maximizarea relevanței și eficienței politicilor pentru tineret raportat la 
nevoile și așteptările tinerilor. 

Impact economic și 
financiar 

Îmbunătățirea mecanismelor de consultare și participare a tinerilor vor 
conduce la creșterea eficienței și impactului măsurilor pentru tineret luate 
de autoritățile publice. Succesul acestor măsuri va conduce la o mai bună 
integrare socio-profesională a tinerilor, aceasta generând, la rândui ei, un 
impact economic și financiar pozitiv. Față de varianta anterioară, 
includerea acestor mecanisme în strategiile pentru tineret și susținerea 
dezvoltării mecanismelor de co-decizie și co-management vor conduce la 
rezultate superioare calitativ. 

Impact bugetar Costurile estimate ale autorităților publice sunt cele prevăzute la varianta 
2, cu mențiunea că timpul alocat de responsabilii din cadrul autorităților 
publice vizate este mai mare, relaționarea fiind în acest scenariu una 
continuă. 

 

DEZVOLTAREA SECTORULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DE / PENTRU TINERET 

Varianta 1 – menținerea prevederilor actuale 

Descriere Menținerea prevederilor din legea în vigoare 

Impact social Varianta 1 nu produce un impact social, fiind vorba despre menținerea 
prevederilor în vigoare. 

Impact economic și 
financiar 

Nu e cazul. 

Impact bugetar Nu e cazul. 

Varianta 2 – înființarea de structuri de specialitate pentru tineret la nivelul autorităților locale 

Descriere Se introduce în textul legii obligația înființării de direcții pentru tineret la 
nivelul consiliilor județene, al CGMB, al primăriilor de sector și al 
primăriilor municipiilor, respectiv a existenței de responsabili de tineret la 
nivelul tuturor primăriilor.  
 
Se soluționează conflictului pozitiv de competențe între CJ/CGMB, pe de 
o parte și DJST/DSTMB, pe de altă parte, prin descentralizarea atribuțiilor 
care țin de organizarea de proiecte de/pentru tineret și gestionarea 
infrastructurii pentru tineret de interes local către primele, cu preluarea 
personalului și patrimoniului aferent, precum și cu alocarea de la bugetul 
de stat către autoritățile locale a sumelor pentru cheltuielile aferente. 



 

                                                                         

Impact social Prevederile propuse asigură o alocare suficientă de resursă umană la 
nivelul autorităților locale pentru dezvoltarea și implementarea de politici 
pentru tineret la nivel local, precum și o mai bună folosire a infrastructurii 
și resurselor dedicate, prin preluarea lor la nivelul autorităților locale, care 
cunosc mai bine problemele locale. 

Impact economic și 
financiar 

Prevederile propuse conduc la o mai bună integrare socio-profesională a 
tinerilor, având un efect pozitiv asupra economiei. 

Impact bugetar Bugetul de stat nu este afectat de măsurile propuse. În cazul primăriilor 
de municipii și a primăriilor de sector, se înregistrează o creștere a 
cheltuielilor cu resursa umană, acestea urmând să varieze în funcție de 
contextul local. 

Varianta 3 – înființarea de structuri de specialitate la nivelul autorităților locale, crearea 
premiselor pentru dezvoltarea infrastructurii pentru tineret și sprijinirea dezvoltării structurilor 

neguvernamentale de/pentru tineret 

Descriere Structurile de specialitate în cadrul autorităților locale 
 
Se introduce în textul legii obligația înființării de direcții pentru tineret la 
nivelul consiliilor județene, al CGMB, al primăriilor de sector și al 
primăriilor municipiilor, respectiv a existenței de responsabili de tineret la 
nivelul tuturor primăriilor.  

Se soluționează conflictului pozitiv de competențe între CJ/CGMB, pe de 
o parte și DJST/DSTMB, pe de altă parte, prin descentralizarea atribuțiilor 
care țin de organizarea de proiecte de/pentru tineret și gestionarea 
infrastructurii pentru tineret de interes local către primele, cu preluarea 
personalului și patrimoniului aferent, precum și cu alocarea de la bugetul 
de stat către autoritățile locale a sumelor pentru cheltuielile aferente. 

Lucrul cu tinerii 
 
Considerăm că se impune ca legea să prevadă explicit includerea 
dezvoltării lucrului cu tinerii ca atribuție a autorităților centrale și locale cu 
atribuții în domeniul tineretului și includerea dezvoltării lucrului cu tinerii 
ca parte din strategia națională și strategiile locale aferente.  

 

Infrastructura pentru tineret 
 
Considerăm că infrastructura pentru tineret trebuie să fie o componentă 
permanentă a strategiei naționale în domeniul politicii pentru tineret și a 
strategiilor / planurilor de acțiune locale. Deosebit de importantă 
considerăm a fi dezvoltarea de centre pentru tineret. În acest sens, legea 
ar trebui să prevadă: 

• Obligația autorității administrației publice centrale cu atribuții în 
domeniul tineretului de a dezvolta standardele de calitate pentru 
diferitele centre pentru tineret (ex. centre pentru tineret de 
interes național, județean și local), precum și de a crea 
mecanismele de acreditare și control specifice. Încurajarea, prin 
standardele menționate, a participării tinerilor la deciziile și 
managementul centrelor pentru tineret. 



 

                                                                         

• Atribuția autorității administrației publice centrale și autorităților 
locale de a susține dezvoltarea de centre pentru tineret conforme 
cu standardele menționate, fie în spații proprii, fie în spații 
deținute de terți, de către aceștia (de exemplu, de fundații 
județene pentru tineret sau a municipiului București) 

• Recunoașterea ca centre de interes de interes național a centrelor 
pentru tineret acreditate de instituții internaționale 
(interguvernamentale) de profil 
 

Structurile neguvernamentale de și pentru tineret 
 
Introducerea structurilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret 
fără personalitate juridică în lege și instituirea atribuției autorităților 
administrației publice de a include și astfel de structuri în procesele de 
consultare - de exemplu, structuri de tineret ale sindicatelor și 
patronatelor, grupuri informale, consilii ale elevilor și Consiliul Național al 
Elevilor 

Introducerea posibilității de acordare de granturi administrative pentru 
federațiile și organizațiile naționale de tineret, pentru federațiile județene 
ale organizațiilor de tineret, fundațiile județene pentru tineret și a 
municipiului București și pentru organizații ale categoriilor vulnerabile de 
tineri. 

Sancționarea autorităților locale care nu alocă fondul destinat activității 
pentru tineret. 

Impact social Varianta prezentă este cea mai dezvoltată din punct de vedere al 
garanțiilor participării tinerilor și a formelor lor de asociere la tot ciclul de 
dezvoltare a politicilor publice pentru tineret. Alegerea acestei variante 
este de natură a fructifica maximal resursele sectorului neguvernamental 
de/pentru tineret și de a genera încredere în autoritățile publice, prin 
maximizarea relevanței și eficienței politicilor pentru tineret raportat la 
nevoile și așteptările tinerilor. 

Impact economic și 
financiar 

Îmbunătățirea mecanismelor de consultare și participare a tinerilor vor 
conduce la creșterea eficienței și impactului măsurilor pentru tineret luate 
de autoritățile publice. Succesul acestor măsuri va conduce la o mai bună 
integrare socio-profesională a tinerilor, aceasta generând, la rândui ei, un 
impact economic și financiar pozitiv. Față de varianta anterioară, 
includerea acestor mecanisme în strategiile pentru tineret și susținerea 
dezvoltării mecanismelor de co-decizie și co-management vor conduce la 
rezultate superioare calitativ. 

Impact bugetar Costurile estimate ale autorităților publice sunt cele prevăzute la varianta 
2, cu mențiunea că timpul alocat de responsabilii din cadrul autorităților 
publice vizate este mai mare, relaționarea fiind în acest scenariu una 
continuă. 

 

Având în vedere impactul așteptat al variantelor descrise și rezultatele procedurilor de consultare 

realizate, pentru fiecare dintre sectoarele de reglementare vizate, propunem selectarea variantei 3. 

Amendamentele corespunzătoare care trebuie aduse Legii tineretului sunt prevăzute în anexă. 



 

                                                                         

Implicații juridice și planificarea în timp 

Scenariile prin care reglementarea alternativă poate fi adoptată sunt: 

- Adoptarea unui proiect de lege care poate fi iniţiat de către Ministerul Tineretului şi Sportului, cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, şi adoptat de către Guvernul României la începutul anului 2020, fiind apoi sesizat 

Parlamentul României pentru dezbatere şi adoptare.  

- Modificarea punctului de vedere al Ministerului Tineretului și Sportului referitor la proiectul de 

lege „Legea Tineretului” - PL-x nr. 716/2018 cu susținerea amendării în sensul propus și, ulterior, 

a adoptării legii, cu modificările menționate incluse. Amendamentele pot fi propuse și de 

deputații membri ai comisiei de specialitate din Camera Deputaților. 

În vedere eficientizării procedurii de adoptare și a asigurării coerenței proceselor aferente inițiativelor 

legislative asociate, propunem a doua variantă ca variantă de lucru preferată. Această variantă ar 

permite adoptarea modificărilor propuse până în luna aprilie 2020. 

Monitorizare și evaluare 

Procesul de monitorizare va avea în vedere urmărirea continuă a tuturor etapelor procedurale de 

adoptare a acestui act normativ şi acordarea susținerii permanente din partea Ministerului Tineretului 

şi Sportului ca organ guvernamental responsabil în domeniu. Se impune o monitorizare săptămânală din 

partea responsabililor de acest proiect din cadrul ministerului.  

Evaluarea se va realiza după adoptarea completărilor propuse şi se va face pe baza unui plan de evaluare 

prin care se va avea în vedere măsurarea impactul schimbărilor propuse asupra diverselor categorii de 

beneficiari. Aceasta se va face atât de către Ministerul Tineretului și Sportului cât și de către structurilor 

neguvernamentale interesate, inclusiv Consiliul Tineretului din România, fie separat, fie în contextul unui 

mecanism comun. 

Etape ulterioare și instituții implicate 

 

Nr. 

crt. 
Etapa Descriere Perioadă Responsabili 

1. 

Inițierea modificărilor la 

proiectul legii „Legea 

tineretului” – Pl-x nr. 

716/2018 

Modificarea punctului de vedere 

al Guvernului, cu includerea 

amendamentelor necesare 

Decembrie 2018 MTS 

2. 

Dezbaterea în comisia de 

specialitate din Camera 

Deputaților 

Dezbaterea propunerilor în 

Comisia pentru învățământ, 

știință, tineret și sport a Camerei 

Deputaților și adoptarea 

raportului comisiei 

Ianuarie – 

Februarie 2020 

MTS, Comisia 

pentru 

învățământ, 

știință, tineret și 



 

                                                                         

Nr. 

crt. 
Etapa Descriere Perioadă Responsabili 

sport a Camerei 

Deputaților 

3. 
Adoptarea proiectului de 

lege și promulgarea acestuia. 

Includerea proiectului pe ordinea 

de zi a Plenului Camerei 

Deputaților și adoptarea acestuia, 

cu includerea modificărilor 

prevăzute în raportul comisiei de 

specialitate și promulgarea 

acestuia. 

Februarie – 

Aprilie 2020 

Camera 

Deputaților; 

Președintele 

României 

4. Implementarea legii 
Implementarea Legii tineretului, 

cu modificările propuse incluse 
Aprilie 2020+ 

MTS, Guvernul 

României, 

autoritățile 

publice locale, 

structurile 

neguvernament

ale de și pentru 

tineret 

 



 

                                                                         

Anexă – propuneri de amendamente 

 

 

Nr. Text actual Text propus  

1.   Lege pentru modificarea şi completarea Legii tinerilor nr. 350/2006  

2.   Art. I. -Legea tinerilor nr. 350/2006, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 648 din 27 iulie 2006, se modifică şi se completează 

după cum urmează: 

3.  Titlul Legii 

Legea Tinerilor 

Titlul Legii 

Legea Tineretului 

4.  CAPITOLUL I  

Dispoziţii generale 

Text nemodificat. 

5.  Art. 1. - Prezenta lege reglementează cadrul juridic necesar asigurării 

de condiţii adecvate integrării socio-profesionale a tinerilor, conform 

necesităţilor şi aspiraţiilor acestora.  

Art. 1. - Prezenta lege reglementează cadrul juridic necesar asigurării 

participării active și incluzive a tinerilor la viața societății în domeniile de 

interes pentru aceștia. 

6.  Art. 2. - (1) Statul asigură, cu respectarea principiului transparenţei, un 

regim special de protecţie şi de asistenţă tinerilor pentru realizarea 

drepturilor acestora.  

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

următoarele semnificaţii:  

a) tineri - cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani;  

b)activitate de tineret - orice formă de acţiune organizată în scopul 

îmbunătăţirii condiţiilor necesare integrării socioprofesionale a 

tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora.  

Art. 2. - Statul asigură, cu respectarea principiului transparenţei, un regim 

special de protecţie şi de asistenţă tinerilor pentru exercitarea drepturilor 

acestora.  

(2) Se elimină. 

 

 

7.   După art. 2 se introduce un nou articol, art. 21, având următorul cuprins: 

Art. 2¹. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au 

următoarele semnificaţii: 



 

                                                                         

a) tânăr - persoană cu vârsta de până la 35 de ani, aflată pe teritoriul 

României; 

 

b) familie tânără- familia ai căreisoțisunt tineri în sensul prezentei legi; 

c) acțiune de tineret - orice formă de manifestare (proiect, program, 

eveniment etc.) desfășurată de către tineri în orice domeniu de interes 

pentru ei; 

d) acțiune pentru tineret - orice formă de manifestare (proiect, program, 

eveniment etc.) ce se adresează  tinerilor, în orice domeniu de interes 

pentru ei; 

e) lucru cu tinerii-o serie de acțiuni adresate tinerilor, la care aceștia 

participă în mod direct și voluntar, în vederea dezvoltării lor personale și 

sociale prin educație non-formală și informală, realizate de 

lucrători/consilieri de tineret;  

f) politici pentru tineret- ansamblul principiilor și mecanismelor prin care se 

urmărește îmbunătățirea condițiilor de dezvoltare și de traiale tinerilor. 

g) lucrător de tineret- persoană care a absolvit cursuri autorizate specifice 

acestei ocupații și care desfășoară lucru cu tinerii, remunerat sau în regim 

de voluntariat; 

h) consilier de tineret - lucrător de tineret, absolvent de studii superioare, 

care a urmat cursuri autorizate de perfectionare şi/sau specializare, 

specifice acestei ocupații; 

i) centru pentru tineret - unitate funcțională acreditată, în care se 

desfășoară activitate de tineret, în funcție de nevoile identificate; 

j) activitate de tineret-ansamblu format din politicile pentrutineret, 

acțiunile de/pentru tineret și lucrul cu tinerii. 

8.  Art. 3. - Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, unităţile, 

instituţiile şi serviciile publice subordonate acestora au obligaţia să 

Art. 3. - (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, unităţile, 

instituţiile şi serviciile publice subordonate acestora, cu atribuții privind 



 

                                                                         

sprijine activitatea de tineret şi să asigure cadrul adecvat de 

desfăşurare a acesteia la nivel naţional şi local, în condiţiile legii.  

 

activitatea de tineret, au obligaţia să asigure cadrul optim de desfăşurare a 

acesteia la nivelul la care sunt autorizate să funcționeze, în condiţiile legii.  

 

(2) Pentru buna desfășurare a activității de tineret, autorităţile 

administraţiei publice centrale şi locale, unităţile, instituţiile şi serviciile 

publice subordonate acestora, cu atribuții privind activitatea de tineret, au 

obligaţia de a avea încadrat personal specializat în posturile de lucrători de 

tineret și consilieri de tineret, în număr corespunzător nevoilor comunității 

de tineri de pe raza competenţei lor materiale. 

9.  Art. 4. - Politicile în domeniul tineretului au la bază următoarele 

principii generale:  

a) elaborarea şi promovarea unor strategii globale şi integrate şi 

fundamentarea acestora în baza rezultatelor cercetărilor sociale 

actuale;  

b) asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la 

elaborarea, promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, 

în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret şi 

pentru tineret;  

c) sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi 

încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităţilor 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 tineret şi pentru tineret,prin 

înfiinţarea de consilii consultative constituite din organizaţiile 

neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate 

sau instituţie publică centrală ori locală care gestionează fonduri 

destinate tineretului;  

Art. 4. - Politicile pentru tineret au la bază următoarele principii generale: 

a) elaborarea şi promovarea unor strategii globale şi integrate şi 

fundamentarea acestora în baza rezultatelor cercetărilor sociale 

actualizate la fiecare doi ani; 

b) asigurarea participării tinerilor la procesul de luare a deciziilor, inclusiv la 

elaborarea, promovarea şi realizarea, evaluarea și monitorizarea politicilor 

pentru tineret, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale 

de tineret şi pentru tineret; 

c) încurajarea tinerilorîn vederea asumării responsabilităţilor individuale 

sau de grup pentruparticiparea activă a acestora la viaţa comunităților în 

care activează; 

d) stimularea cooperării autorităţilor publice centrale şi locale cu 

structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret la nivelul la care 

activează respectivele autorități; 

e) garantarea dreptului la educaţie gratuită în sistemul de învățământ de 

stat, instruire şi specializare profesională; 

f) stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale; 

g) stimularea mobilităţii în rândul tinerilor; 

h) stimularea voluntariatului în rândul tinerilor; 



 

                                                                         

f) garantarea dreptului la educaţie, instruire şi specializare 

profesională;  

g) stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii 

informaţionale;  

h) stimularea mobilităţii în rândul tinerilor;  

i) stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;  

j) promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, 

xenofobiei şi intoleranţei în rândul tinerilor.  

 

i) promovarea dialogului intercultural şi combaterea discriminării, 

indiferent de rasă, culoare, sex, gen, limbă, religie, opinie politică sau altă 

opinie, de naționalitate, apartenență etnică sau origine socială, de situația 

materială, de gradul și tipul unei deficiențe, de statutul la naștere sau de 

statutul dobândit, de dificultățile de formare și dezvoltare sau de alt gen 

ale tânărului; 

j) asigurarea echității în rândul tinerilor, prin mecanisme care vizează 

egalitatea de șanse; 

k) stimularea realizării de parteneriate de tip public-privat în vederea 

desfășurării acțiunilor de tineret; 

l) stimularea participării tinerilor la formele de educație non-formală 

oferite de către structurile neguvernamentale de tineret și pentru tineret; 

m) sprijinirea activităţii de cercetare, consultare şi diagnoză a nevoilor 

tinerilor români,de către actori interesați. 

10.  CAPITOLUL II  

Structurile administraţiei publice centrale şi locale cu responsabilităţi în 

domeniul activităţii de tineret 

CAPITOLUL II  

Atribuţiile administraţiei publice centrale de specialitate şi ale 

administraţiei publice locale în domeniul activității de tineret 

11.  SECŢIUNEA 1 

Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret 

SECŢIUNEA 1 

Autoritatea de specialitate a administraţiei publice centrale cu atribuții 

privind activitatea de tineret 

12.  Art. 5. - (1) Autoritatea Naţională pentru Tineret este organul de 

specialitate al administraţiei publice centrale care elaborează politicile 

guvernamentale în domeniul tineretului şi coordonează aplicarea 

acestora.  

 

 

(2) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile specifice 

ale Autorităţii Naţionale pentru Tineret se stabilesc prin hotărâre a 

Guvernului.  

Art. 5. -(1) Autoritatea de specialitate a administraţiei publice centrale cu 

atribuții privind activitatea de tineret reprezintă structura cu competență 

materială la nivel național în ceea ce privește activitatea de tineret, 

persoană juridică de drept public în subordinea Guvernului.  

 

(2) Prin prerogativele sale, aceasta îndeplineşte rolul de sinteză și de 

coordonare a aplicării politicilor pentru tineret la nivel național, având 

următoarele atribuții principale: 



 

                                                                         

a) fundamentează și propune spre aprobare Guvernului  politicile publice 

pentru tineret la nivel național; 

b) fundamentează și propune Guvernului strategia privind politicile pentru 

tineret și Planul Național de Acțiune pentru Tineret și coordonează 

implementarea acestuia; strategia privind politicile pentru tineret detaliază 

inclusiv modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, politicile 

Guvernului în problematica tineretului în domenii care includ nivelul de 

trai, locuirea, ocuparea, asociativitatea, voluntariatul, antreprenoriatul, 

cultura, sportul și sănătatea, precum și mecanismele de participare a 

tinerilor la etapele de dezvoltare a politicilor publice și măsurile gestionate 

prin co-decizie sau co-management; 

c) asigură urmărirea aplicării și controlul respectării legilor și a celorlalte 

acte normative referitoare la tineri;  

d) asigură aplicarea acordurilor internaționale privind tinerii, precum și 

promovarea de noi acorduri; 

e) asigură implementarea politicilor Uniunii Europene cu privire la 

dezvoltarea tinerilor;  

f) asigură, în numele Statului român, în condițiile legii, reprezentarea pe 

plan intern și internațional în ceea ce privește problematica tineretului; 

g) colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate ale 

administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, 

cu alte instituții publice și persoane juridice de drept public sau privat, 

române ori străine; 

h) promovează și susține activitatea de tineret desfășurată de structurile 

neguvernamentale de/pentru tineret; 

i) publică anual rapoarte referitoare la politicile pentru tineret la nivel 

național, care indică măsurile previzionate și implementate, bugetele 

previzionate și cheltuite, indicatorii previzionați și realizați; 



 

                                                                         

j) cel puțin o dată la doi ani, realizează studii și analize, centralizează și 

publică rapoarte referitoare la situația tinerilor din România din punct de 

vedere social (inclusiv al educației și sănătății), politic, economic, cultural și 

sportiv. 

13.  SECŢIUNEA a 2-a  

Consiliul interministerial pentru educaţie, cultură, cercetare, tineret, 

sport şi minorităţi 

SECŢIUNEA a 2-a 

Consiliul interministerial pentru tineret 

14.  Art. 6. - (1) Consiliul interministerial pentru educaţie, cultură, 

cercetare, tineret, sport şi minorităţi se constituie prin hotărâre a 

Guvernului.  

(2) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile specifice 

ale Consiliului interministerial pentru educaţie, cultură, cercetare, 

tineret, sport şi minorităţi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  

Art. 6. - (1) Consiliul interministerial pentru tineret se înființează, se 

organizează și funcționeazăîn baza hotărârii Guvernului. 

 

(2) Consiliul interministerial pentru tineret se întrunește cel puțin o dată pe 

trimestru și reunește în cadrul său reprezentanți ai autorităţilor 

administraţiei publice centrale cu responsabilități în următoarele domenii: 

tineret, educație, cultură, cercetare, sănătate, muncă, protecție socială, 

locuințe, afaceri interne, apărare, dezvoltare regională, sport și minorități. 

(3) Rolul Consiliului interministerial pentru tineret constă în armonizarea 

inițiativelor de politici publice ale organelor de specialitate ale 

administraţiei publice centrale ce vizează tinerii 

(4) Autoritatea de specialitate prevăzută la art.5 coordonează activitatea 

Consiliului interministerial pentru tineret și administrează secretariatul 

acestuia. 

15.  SECŢIUNEA a 3-a  

Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti 

SECŢIUNEA a 3-a 

Serviciile publice deconcentrate cu atribuții privind activitatea de  tineret 

16.  Art. 7. - (1) Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti, sunt servicii publice deconcentrate ale Autorităţii Naţionale 

pentru Tineret, cu personalitate juridică, înfiinţate în condiţiile legii.  

 

 

Art. 7. - (1) Serviciile publice deconcentrate cu atribuții privind activitatea 

de  tineret sunt structuri în subordinea autorităţii de specialitate a 

administraţiei publice centrale prevăzute la art. 5, cu personalitate juridică, 

înfiinţate în condiţiile legii, cu competenţă teritorială la nivel de unitate 

administrativ-teritorială. 

(2) Serviciile publice deconcentrate cu atribuții privind activitatea de  



 

                                                                         

(2) Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti, colaborează cu autorităţile administraţiei publice localeşi cu 

serviciile publice deconcentrate ale administraţiei publice centrale 

pentru organizarea şi promovarea activităţilor de tineret.  

 

(3) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile specifice 

ale direcţiilor pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului 

Bucureşti, se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale 

pentru Tineret.  

tineret colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu 

instituţiile publice ale structurii prevăzute la art.5, precum și cu structurile 

neguvernamentale de/pentru tineret, pentru organizarea şi promovarea 

activității de tineret. 

(3) Modul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile specifice ale 

serviciilor publice deconcentrate cu atribuții privind activitatea de  tineret, 

se stabilesc prin ordin al autorităţii de specialitate a administraţiei publice 

centrale prevăzute la art. 5. 

(4) Serviciile publice deconcentrate cu atribuții privind activitatea de  

tineret realizează anual un raport de activitate, fiind prezentate fondurile 

alocate pentru finanțarea activității de tineret, destinația acestora şi 

fundamentarea alocării. Aceste rapoarte se înaintează Autorităţii de 

specialitate a administraţiei publice centrale prevăzute la art. 5, spre 

analiză, control şi sancţionare a neregularităţilor. 

17.  SECŢIUNEA a 4-a  

Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor 

Se elimină. 

18.  Art. 8. - (1) Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor 

este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea 

Autorităţii Naţionale pentru Tineret, şi are ca scop principal 

promovarea şi susţinerea activităţilor de tineret ale structurilor 

neguvernamentale de tineret şi pentru tineret.  

(2) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile specifice 

ale Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor se 

stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  

Se elimină. 

19.  SECŢIUNEA a 5-a  

Centre de informare şi consiliere pentru tineri 

Se elimină. 

20.  Art. 9. - (1) Autoritatea Naţională pentru Tineret poate constitui centre 

naţionale de informare şi consiliere pentru tineri ca unităţi cu 

personalitate juridică, care funcţionează în subordinea sa, sau centre 

Se elimină. 



 

                                                                         

locale de informare şi consiliere pentru tineri, fără personalitate 

juridică, ce funcţionează în subordinea direcţiilor pentru tineret 

judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau în parteneriat cu 

structuri neguvernamentale de tineret şi pentru tineret ori cu organe 

ale autorităţilor publice locale, în condiţiile legii.  

(2) Alte prevederi privind centrele de informare şi consiliere pentru 

tineri se stabilesc prin lege.  

 

 

SECŢIUNEA a 6-a  

Administraţia publică locală 

SECŢIUNEA a 6-a  

Autoritățile administraţiei publice locale 

21.  Art. 10. – (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene 

asigură cadrul instituţional şi condiţiile necesare pentru participarea 

tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului.  

 

(2) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale 

comunelor şi oraşelor au obligaţia de a organiza proceduri de 

consultare cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi pentru 

tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-

teritoriale.  

 

(3) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale 

municipiilor reşedinţă de judeţ şi ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi 

consiliile judeţene au obligaţia de a organiza proceduri de consultare 

cu fundaţiile judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului 

Bucureşti, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi 

pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-

teritoriale.  

Art. 10 - (1) Politicile publice pentru tineret la nivel local sunt în 

responabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale constituite la 

nivelul respectiv. 

(11) Autorităţile administraţiei publice locale asigură cadrul instituţional şi 

condiţiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor în 

domeniile ce-i vizează. 

(12) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a avea 

structuri interne funcționale de specialitate cu atribuții exclusive privind 

activitatea de tineret, în cadrul cărora să fie încadrați lucrători de tineret și 

consilieri de tineret, în număr corespunzător nevoilor comunității de tineri 

de pe raza competenţei lor materiale. 

(13) în cazul consiliilor județene, a Consiliului General al Municipiului 

București, al primăriilor sectoarelor municipiului București și al primăriilor 

de municipii, vor fi înființate direcții de tineret. 

(2) Consiliile județene și consiliile locale ale municipiilor, respectiv ale 

sectoarelor municipiului București adoptă, în termen de 6 luni de la data 

constituirii noului consiliu județean, respectiv local, în urma alegerilor 

locale la termen, o strategie pentru tineret pentru perioada mandatului și, 

ulterior, planuri de acțiune anuale. Acestea trebuie să fie corelate cu 

politicile pentru tineret la nivel național, regional și local și va include 



 

                                                                         

măsurile planificate de autoritatea publică vizată cel puțin în următoarele 

domenii: 

a) Dezvoltarea lucrului cu tinerii 

b) Dezvoltarea infrastructurii locale pentru tineret, inclusiv a centrelor 

pentru tineret 

c) Sprijinirea sectorului neguvernamental de tineret și pentru tineret 

d) Programe de educație non-formală, de informare și consiliere a tinerilor 

e) Mecanisme de participare a tinerilor în contextul măsurilor prevăzute, 

precum și mecansime de co-decizie și co-management, unde este cazul 

22.   SECŢIUNEA a 61-a  

Informarea tinerilor 

23.   Art. 10¹. - (1) În vederea cunoașterii drepturilor, libertăților și obligațiilor 

fundamentale pe care tinerii le au în societate, Statul este obligat să 

asigure accesul gratuit al tinerilor cu vârsta mai mare de 14 ani la 

programe de educație juridică. 

(2) În vederea îmbunătățirii protecției drepturilor tinerilor, instituțiile de 

învățământ preuniversitar și universitar, respectiv centrele de plasament 

au următoarele obligații: 

a) adoptarea unui sistem intern de avertizare care să permită sesizarea 

anonimă a neregulilor constatate de către tinerii aflați în cadrul lor; 

b) comunicarea unui pachet de informații referitor la drepturile și 

obligațiile tânărului în raport cu instituția, inclusiv mijloace de raportare a 

abuzurilor în interiorul instituției și către alte instituții, precum și 

principalele acte normative care reglementează funcționarea acesteia și 

modul în care pot fi accesate. 

(3) Normele referitore la implementarea prevederilor art. (1) și (2) se 

stabilesc prin ordin comun al ministerelor cu atribuții privind activitatea de 

tineret, educația și justiția. 

24.   SECŢIUNEA a 7-a 



 

                                                                         

Consultarea tinerilor 

25.   Art. 101. - (1) La nivel național, autoritatea de specialitate a administraţiei 

publice centrale,  prevăzută la art. 5, asigură procesul de consultare a 

tinerilor la nivel național prin intermediul Consiliului Consultativ Național 

pentru Tineret, numit în continuare CCNT. 

 

(2) CCNT este consultat lunar de autoritatea de specialitate a administraţiei 

publice centrale, prevăzută la art.5, pentru a asigura procesul de evaluare, 

monitorizare și implementare a politicilor pentru tineret la nivel național.  

(3) CCNT funcționează în baza unui Regulament de Organizare și 

Funcționare, aprobat prin ordin al conducătorului autorității specialitate a 

administraţiei publice centrale, prevăzută la art. 5. 

 

(4) Neîndeplinirea obligațiilor menționate la art. 102 alin.(3) de către 

conducătorul autorităţii de specialitate a administraţiei publice centrale, 

prevăzută la art. 5, constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

între 500 și 2500 lei.  

 

(5) Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții în problematica 

tineretului dezvoltă, de asemenea, mecanisme de co-decizie și co-

management ale unor măsuri pentru tineret, cu implicarea structurilor 

neguvernamentale de și pentru tineret. 

26.   Art. 102. - Cu cel puțin o lună înaintea întocmirii proiectului de buget 

propriu de către autoritatea de specialitate a administraţiei publice 

centrale, prevăzută la art.5, aceasta organizează o întrunire a CCNT la care 

va invita și câte un reprezentant din partea fiecărei fundații județene 

pentru tineret, respectiv a municipiului București, precum și a federațiilor 

județene pentru tineret cu cel puțin 10 ONGT membre din județul 

respectiv. 



 

                                                                         

27.   Art. 10³. - (1) La nivelul autorităţii administraţiei publice județene se 

constituie un consiliu consultativ județean pentru tineret, numit în 

continuare CCJT. 

 

(2) În toate problemele ce vizează tinerii, consiliile judeţene au obligaţia de 

a organiza cel puțin  o dată pe semestru proceduri de consultare cu CCJT. 

 

(3) La consultările de la nivelul județelor sunt invitate și serviciile publice 

deconcentrate prevăzute la art.7, precum și alte instituții, organizații și 

persoane care pot contribui prin expertiză sau care pot susține 

implementarea de măsuri vizând subiectele aflate pe ordinea de zi.  

 

(4) CCJT funcționează în baza unui regulament de organizare și funcționare 

aprobat de către consiliul județean. 

 

(5) CCJT este consultat cu privire la prioritățile anuale la nivelul județului 

respectivprivind activitatea de tineret, inclusiv cu privire la programarea 

bugetară anuală aferentă.  

 

(6) Autoritatea administraţiei publice județene are obligația de a consulta 

CCJT în ceea ce privește evaluarea, monitorizarea și implementarea 

activităţii de tineret la nivelul județului respectiv.  

 

 

(7) Neaprobarea regulamentului de organizare și funcționare al CCJTîn 

termen de 6 luni de la data constituirii noului consiliu județean, în urma 

alegerilor locale la termen, constituie contravenție și se sancționează cu 

amendă între 500 și 2500 lei. 

 



 

                                                                         

(8) Neconvocarea CCJT pentru o perioadă mai mare de șase luni de către 

conducătorii autorităților competente, constituie contravenție și se 

sancționează de către prefect cu amendă între 500 și 2500 lei. 

 

28.   Art. 104. - (1) La nivelul autorităţii administraţiei publice a unui municipiu 

se constituie un consiliu consultativ municipal pentru tineret, denumit în 

continuare CCMT. 

(2) În toate problemele ce vizează tinerii, consiliile locale ale municipiilor 

au obligaţia de a organiza cel puțin  o dată pe semestru proceduri de 

consultare cu CCMT constituit la nivelul municipiului respectiv. 

(3) La consultările de la nivelul municipiilor sunt invitate și serviciile publice 

deconcentrateprevăzute la art.7.  

(4) CCMT  funcționează în baza unui regulament de organizare și 

funcționare aprobat de către consiliul local al municipiului respectiv. 

(5) CCMT este consultat cu privire la prioritățile anuale la nivelul 

municipiului respectivprivind activitatea de tineret, inclusiv cu privire la 

programarea bugetară anuală aferentă.  

(6) Autoritatea administraţiei publice locale are obligația de a consulta 

CCMT în ceea ce privește evaluarea, monitorizarea și implementarea 

activităţii de tineret la nivelul respectiv.  

(7) Neaprobarea regulamentului de organizare și funcționare al CCMTîn 

termen de 6 luni de la data constituirii noului consiliu local, în urma 

alegerilor locale la termen, constituie contravenție și se sancționează cu 

amendă între 500 și 2500 lei. 

(8) Neconvocarea CCMT pentru o perioadă mai mare de șase luni de către 

conducătorii autorităților competente, constituie contravenție și se 

sancționează de către prefect cu amendă între 500 și 2500 lei. 

29.  CAPITOLUL III  

Structuri neguvernamentale de tineret şi pentru tineret 

CAPITOLUL III  

Structuri de tineret şi pentru tineret 



 

                                                                         

30.  SECŢIUNEA 1  

Organizaţii neguvernamentale de tineret şi pentru tineret 

SECŢIUNEA 1  

Organizaţii neguvernamentale de tineret şi pentru tineret 

31.  Art. 11. - (1) În sensul prezentei legi, organizaţiile neguvernamentale de 

tineret sunt persoanele juridice de drept privat şi fără scop patrimonial, 

care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:  

a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar 

pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt 

adresate tinerilor;  

b) cel puţin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri.  

 

 

 

(2) Sunt asimilate organizaţiilor neguvernamentale de tineret 

federaţiile care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului 

nr.26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:  

a) scopul prevăzut în statut 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 constitutivemembre sunt tineri. 

Art. 11. - (1) În sensul prezentei legi, organizaţiile neguvernamentale de 

tineret sunt persoanele juridice de drept privat şi fără scop patrimonial, 

care funcţionează conform legii, şi care îndeplinesc, cumulativ, 

următoarele criterii: 

 

a) scopul și majoritatea obiectivelor prevăzute în statut vizează direct 

tinerii; 

 

b) cel puţin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri; 

c) au în Consiliul Director cel puțin două treimi tineri. 

 

(2) Sunt asimilate organizaţiilor neguvernamentale de tineret federaţiile 

care funcţionează conform legii, și care respectă, cumulativ următoarele 

condiții: 

a) îndeplinesc criteriile de la alin. (1) lit. a) și c); 

b) fiecare dintre membrii lor persoane juridice îndeplinesc  criteriile de la 

alin. (1) lit. a) și c); 

c) au cel puțin două treimi din numărul total al persoanelor fizice membre 

ale persoanelor juridice constitutive tineri. 

 

(3) Asociațiile și federațiile de elevi și cele studențești sunt asimilate de 

drept organizațiilor neguvernamentale de tineret și beneficiază de 

prevederile legale aferente. 

32.  Art. 12. - În sensul prezentei legi, organizaţiile neguvernamentale 

pentru tineret sunt persoanele juridice de drept privat şi fără scop 

patrimonial, care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 

26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, 

Art. 12. - În sensul prezentei legi, organizaţiile neguvernamentale pentru 

tineret sunt persoanele juridice de drept privat şi fără scop patrimonial, 

care funcţionează conform legii şi care îndeplinesc numai condiţia 

prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. a). 
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şi care îndeplinesc numai condiţia prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. a), 

respectiv la art. 11 alin. (2) lit. a). 

33.  SECŢIUNEA a 2-a  

Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi 

Fundaţia Naţională pentru Tineret 

SECŢIUNEA a 2-a 

Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti 

 

34.  Art. 13. - (1) Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului 

Bucureşti, constituite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 

privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret, sunt persoane juridice de 

drept privat şi de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, 

nepolitice şi fără scop lucrativ, unice la nivelul fiecărui judeţ şi al 

municipiului Bucureşti, ale căror adunări generale sunt constituite din 

reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale de tineret care îşi au 

sediul în unitatea administrativ-teritorială respectivă şi care îşi exprimă 

adeziunea la scopul acestora.  

(2) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi alte prevederi privind 

fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti se 

stabilesc prin lege.  

Art. 13. - (1) Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, 

constituite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 privind 

înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret, sunt persoane juridice de drept privat 

fără scop lucrativ şi de utilitate publică, neguvernamentale, nepolitice şi 

autonome, unice la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, ale 

căror adunări generale au ca membri reprezentanţii delegați ai 

organizaţiilor neguvernamentale de tineret de tip asociativ (asociații și 

federații) care au sediul în unitatea administrativ-teritorială respectivă şi 

care solicită exercitarea dreptului de a desemna acești reprezentanți. 

(2) Fundaţiile judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti 

au următoarele atribuții principale: 

a) colaborează cu autoritățile administrației publice locale în ceea ce 

privește activitatea de tineret la nivelul de competență al respectivei 

autorități; 

b) desfăşoară acțiuni de tineret proprii şi în parteneriat și susţin acțiuni de 

tineret ale tinerilor şi organizaţiilor neguvernamentale de/pentru tineret 

din judeţele unde au sediul, respectiv din municipiul Bucureşti.  

(3) Alte prevederi privind fundaţiile judeţene pentru tineret şi a 

municipiului Bucureşti se stabilesc prin lege. 

35.   SECȚIUNEA a 21-a 

Fundaţia Naţională pentru Tineret 

36.  Art. 14. - (1) Fundaţia Naţională pentru Tineret este persoană juridică 

de drept privat şi de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, 

nepolitică şi fără scop lucrativ, a cărei adunare generală este constituită 

Art. 14. - (1) Fundaţia Naţională pentru Tineret este persoană juridică de 

drept privat fără scop lucrativ şi de utilitate publică, neguvernamentală, 

nepolitică şi autonomă, a cărei adunare generală este constituită din 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=185


 

                                                                         

din reprezentanţii fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului 

Bucureşti, care îşi exprimă adeziunea la scopul acesteia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Patrimoniul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret este constituit din 

imobile - construcţii şi terenuri -, fonduri băneşti şi alte active care au 

aparţinut structurilor centrale ale fostei Uniuni a Tineretului Comunist, 

prevăzute în anexă, precum şi din imobile, fonduri materiale şi 

financiare dobândite în timpul funcţionării sale.  

 

(3) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi alte prevederi privind 

Fundaţia Naţională pentru Tineret se realizează în conformitate cu 

legislaţia în vigoare.  

reprezentanţii fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului 

Bucureşti, care îşi exprimă adeziunea la scopul acesteia. 

(11) Fundația Națională pentru Tineret exercită atribuţiile de supraveghere 

şi control asuprafundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului 

Bucureşti înceea ce priveşteurmătoarele aspecte: 

a) modul de administrare a patrimoniului deţinut pentru îndeplinirea 

atribuțiilor principale;   

b) respectarea normelor de organizare şi funcţionare.  

(2) Patrimoniul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret este constituit din 

imobilele - construcţii şi terenuri - dobândite potrivit legii și din fondurile 

băneşti ale fostului Comitet Central al Uniunii Tineretului Comunist, aflate 

la data de 22 decembrie 1989 în conturile prevăzute în anexa la prezenta 

lege, ținute în conservare în baza art. 6 din Decretul-Lege nr. 150/1990, 

reactualizate cu dobânda la termen anuală a băncii depozitare, calculată 

pentru fiecare an de conservare a acestora, precum şi din imobile, fonduri 

materiale şi financiare dobândite în timpul funcţionării sale.  

(3) Alte prevederi privind Fundaţia Naţională pentru Tineret se realizează 

în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

37.   SECȚIUNEA a 22-a 

Alte structuri de tineret  

38.   Art. 142. - În sensul prezentei legi, sunt structuri de tineret fără 

personalitate juridică: 



 

                                                                         

a) organizaţiile de tineret din cadrul partidelor politice; 

b) direcțiile/comisiile de tineret din cadrul confederaţiilor naţionale 

sindicale reprezentative; 

c) direcțiile/comisiile de tineret ale confederațiilor naționale patronale 

reprezentative; 

d) structurile Consiliului Național al Elevilor la toate nivelurile. 

39.  SECŢIUNEA a 3-a  

Consiliul Naţional al Tineretului 

SECŢIUNEA a 3-a 

Structuri de tineret reprezentative la nivel național 

40.  Art. 15. - (1) Consiliul Naţional al Tineretului este persoană juridică de 

drept privat şi fără scop patrimonial, de utilitate publică, 

neguvernamentală şi autonomă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Consiliul Naţional al Tineretului îşi desfăşoară activitatea în baza 

prevederilor statutului propriu şi a legislaţiei în vigoare.  

 

 

(3) Consiliul Naţional al Tineretului este forul naţional care reprezintă 

principalul partener neguvernamental în raport cu autorităţile şi 

instituţiile administraţiei publice centrale abilitate în domeniul politicii 

de tineret, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Art. 15. - (1) Structurile de tineret reprezentative la nivel național sunt 

acele persoane juridice de drept privat și fără scop lucrativ, care 

îndeplinesc în mod corespunzător condiţiile prevăzute la art. 11 sau art. 12, 

după caz și au filiale sau organizații neguvernamentale de tineret membre, 

după cum urmează: 

a) în mai mult de jumătate din judeţe, inclusiv municipiul București, în 

cazul celor de tineret; 

b) în mai mult de jumătate din municipiile unde se află sediul instituțiilor 

de învățământ superior acreditate, în cazul celor studenţeşti; 

c) în mai mult de 5(cinci) judeţe, inclusiv municipiul București, în cazul celor 

aparţinând minorităţilor naționale oficial recunoscute. 

(2) Structurile naționale de tineret reprezentative la nivel național sunt 

invitate la Consiliul Consultativ Național pentru Tineret și pot participa, cu 

titlu de invitați, la ședințele comisiei de dialog social ale autorității publice 

centrale cu atribuții în domeniul tineretului. 

(3) Structurile naționale de tineret reprezentative la nivel național pot 

beneficia de granturi pentru susținerea activității de bază, în condițiile 

stabilite de autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul tineretului 



 

                                                                         

41.  Art. 16. - (1) La elaborarea politicilor proprii în domeniul tineretului, 

Guvernul, prin instituţiile sale specializate, are obligaţia de a consulta 

Consiliul Naţional al Tineretului.  

(2) În cadrul Consiliului Economic şi Social participă, cu vot consultativ, 

un delegat desemnat de Consiliul Naţional al Tineretului. 

Se elimină. 

42.  CAPITOLUL IV 

Stimularea participării tinerilor la viaţa comunităţii şi protecţia socială a 

tinerilor 

CAPITOLUL IV 

Sprijinirea dezvoltării personale a tinerilor, stimularea participării active a 

tinerilor la viaţa comunităţii şi protecţia socială a tinerilor 

43.  SECŢIUNEA 1  

Facilităţi în domeniul economic 

SECŢIUNEA 1  

Sprijinirea tinerilor în domeniul economic și al inserției profesionale 

44.  Art. 17. - (1) Statul stimulează iniţiativele antreprenoriale ale 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 realizarea de investiţii, prin programe de creditare 

preferenţială, cu prioritate în mediul rural şi în zonele geografice cu 

nivel economic scăzut, conform legii.  

(3) Statul acordă facilităţi sub formă de reduceri de taxe şi impozite, 

pentru o perioadă de cel puţin un an calendaristic, pentru societăţi 

comerciale înfiinţate de tinerii absolvenţi, indiferent de nivelul studiilor 

acestora.  

Art. 17. - (1) Statul acordă sprijin de natură financiară și fiscală tinerilor prin 

următoarele măsuri: 

a) acordă alocații financiare nerambursabile pentru demararea unei 

afaceri; 

b) acordă sprijin financiar tinerilor pentru înfiinţarea de societăți 

comerciale şi pentru realizarea de investiţii, cu prioritate în mediul rural şi 

în zonele geografice cu nivel economic scăzut; 

c) acordă facilităţi sub formă de reduceri de taxe şi impozite pentru 

societăţi comerciale înfiinţate de tineri. 

(2) Statul acordă facilităţi sub formă de reduceri de taxe şi impozite pentru 

societăţile comerciale care sprijină financiar sau material acțiunile de 

tineret ale structurilor de tineret şi pentru tineret. 

 

(3) Statul sprijină formarea tinerilor ca viitori întreprinzători şi manageri 

prin organizarea de cursuri de iniţiere gratuite în domeniul 

managementului şi în cel al administrării afacerilor. 

 

(4) Statul susține înființarea de incubatoare de afaceri, care să dezvolte 

inclusiv programe de simulare anteprenorială și care să fie accesibile 



 

                                                                         

(4) Statul sprijină formarea tinerilor ca viitori întreprinzători şi 

manageri prin organizarea de cursuri de iniţiere gratuite în domeniul 

managementului şi în cel al administrării afacerilor.  

(5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 

şi 35 de ani.  

(6) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 

Guvernul elaborează şi aprobă, prin hotărâre, normele de aplicare a 

prevederilor alin. (1)-(5).  

elevilor, stundeților, absolvenților, în general tinerilor dornici să înființeze 

o afacere. 

(5) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 

Guvernul elaborează şi aprobă, prin hotărâre, normele de aplicare a 

prevederilor alin. (1)-(4). 

45.   Art. 171. - (1) Statul sprijină tinerii în domeniul inserţiei profesionale a 

tinerilor prin următoarele măsuri: 

a) asigură crearea şi funcţionarea unui sistem gratuit de consiliere și 

orientare în carieră pentru tineri; 

b) asigură condiţii corespunzătoare pentru integrarea socio-profesională a 

tinerilor cu oportunități reduse cum ar fi: tineri cu dizabilități, tineri care 

părăsesc sistemul de protecție a copilului, tineri care aparțin etniei roma, 

tineri care aparțin minorităților sexuale, tineri inactivi, care nu sunt 

încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de 

formare (NEET), tineri imigranți; 

c) promovează politici nediscriminatorii în vederea ocupării unui loc de 

muncă pentru tinerele femei, cu prioritate pentru tinerele mame; 

d) facilitează accesul tinerilor pe piaţa muncii, prin acordarea de facilități 

persoanelor juridice care angajează tineri; 

e) asigură condiţiile necesare recalificării şi reconversiei profesionale a 

tinerilor aflaţi temporar în afara pieţei muncii. 

(2) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 

Guvernul elaborează şi aprobă, prin hotărâre, normele de aplicare a 

prevederilor alin. (1). 



 

                                                                         

46.  SECŢIUNEA a 2-a  

Facilităţi în domeniul educaţional-cultural şi al stimulării activităţii de 

cercetare 

SECŢIUNEA a 2-a  

Sprijinirea tinerilor în domeniul cultural, educaţional, de cercetare şi 

sportiv 

47.  Art. 18. - (1) Tinerii beneficiază de acces gratuit la fondul de carte şi la 

sursele de informare administrate de bibliotecile publice.  

 

(2) Tinerii proveniţi din centre de plasament sau din familii cu 

posibilităţi materiale reduse şi care doresc să urmeze cursurile uneia 

dintre formele de învăţământ superior din sistemul de stat beneficiază 

de gratuitate privind taxele de admitere şi de şcolarizare, acestea fiind 

suportate din bugetul aprobat pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 

conform legii.  

Art. 18. - Statul sprijină tinerii în domeniul cultural, prin asigurarea 

accesului gratuit la bilblioteci, muzee, teatre și cinematografe aflate în 

proprietatea sau administrarea persoanelor juridice de drept public, 

precum și la concerte, spectacole și manifestări culturale organizate de 

către acestea. 

(2) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 

Guvernul elaborează şi aprobă, prin hotărâre, normele de aplicare a 

prevederilor alin. (1). 

 

48.   Art. 181. - (1) Statul acordă sprijin tinerilor în domeniul educației prin 

următoarele măsuri: 

a) asigură tinerilor proveniţi din centre de plasament sau din familii al căror 

venit pe membru de familie este mai mic decât salariul minim net pe 

economie, gratuitate pentru parcurgerea unui program de studii 

preuniversitare pe durata sa normală prevăzută în planul de învățământ, în 

unitățile de învătământ preuniversitare de stat acreditate, acoperind în 

acest sens toate taxele aferente parcurgerii acestuia, inclusiv costurile de 

cazare în cămine/internate și masă în cantine; 

b) asigură tinerilor proveniţi din centre de plasament sau din familii al 

căror venit pe membru de familie este mai mic decât salariul minim net pe 

economie, gratuitate pentru parcurgerea unui program de studii de licență 

și masterat pe durata sa normală prevăzută în planul de învățământ, în 

instituțiile de învățământ superior de stat acreditate, acoperind în acest 

sens toate taxele aferente parcurgerii acestuia, inclusiv costurile de cazare 

în căminele studențești și masă în cantinele universitare; 



 

                                                                         

(2) Statul facilitează accesul tinerilor la activități de educație non-formală și 

informală în vederea încurajării învățării și în afara sistemului formal de 

educație. 

(3) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 

Guvernul elaborează şi aprobă, prin hotărâre, normele de aplicare a 

prevederilor alin. (1). 

49.  Art. 19. - Statul stimulează atragerea în activitatea de cercetare 

ştiinţifică a absolvenţilor cu potenţial deosebit pentru domeniul în care 

îşi desfăşoară activitatea şi readucerea în ţară a specialiştilor tineri care 

studiază sau au absolvit studii universitare în străinătate.  

Art. 19. - (1) Statul acordă sprijin tinerilor în domeniul cercetării științifice 

prin alocarea de finanțări nerambursabile și de facilități fiscale pentru 

susținerea activităților de cercetare științifică desfășurate de către aceștia. 

(2) Statul stimulează crearea premiselor pentru integrarea în sistemul 

naționale de cercetare a tinerilor români care au absolvit studiile 

superioare în străinătate sau a celor care au finalizat studiile în România și 

lucrează în afara țării. 

(3) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 

Guvernul elaborează şi aprobă, prin hotărâre, normele de aplicare a 

prevederilor alin. (1). 

50.   Art. 191. - Statul acordă sprijin tinerilor în domeniul sportului prin: 

a) organizarea anuală de competiții sportive la toate ramurile la nivel de 

școli, licee și universități, de către Federația Sportului Școlar și Universitar; 

b) acces gratuit în bazele sportive deținute de persoane juridice de drept 

public; 

c) reducere de 50% la  competițiile sportive organizate de persoane 

juridice de drept public. 

(3) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 

Guvernul elaborează şi aprobă, prin hotărâre, normele de aplicare a 

prevederilor alin. (1). 

51.  SECŢIUNEA a 3-a  

Voluntariatul tinerilor 

SECŢIUNEA a 3-a  

Stimularea participării active a tinerilor la viața comunității 



 

                                                                         

52.  Art. 20. - Statul, prin instituţiile sale cu responsabilităţi în domeniu, 

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 în 

domenii de interes public, conform legii;  

 

b) completarea cadrului legal pentru exercitarea şi recunoaşterea 

activităţilor de voluntariat pentru tineri, deopotrivă pentru cetăţenii 

români sau străini, atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul altor 

state, în conformitate cu convenţiile internaţionale la care România 

este parte.  

Art. 20. - (1) Statul stimulează participarea activă a tinerilor la viața 

comunității în care aceștia activează prin următoarele măsuri: 

a) sprijină activitățile de voluntariat ale organizațiilor neguvernamentale de 

tineret şi pentru tineret, în orice domeniu de interes pentru comunitate; 

 

 

b) stabilește cadrul legal pentru echivalarea activității de voluntariat a 

tinerilor ca experiență profesională în muncă și pentru recunoașterea  

competențelor dobândite de tineri în cadrul activității de voluntariat. 

 

 

 

(2) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 

Guvernul elaborează şi aprobă, prin hotărâre, normele de aplicare a 

prevederilor alin. (1). 

53.  SECŢIUNEA a 4-a  

Factori de risc specifici şi măsuri privind protecţia socială a tinerilor 

SECŢIUNEA a 4-a  

Protecţia socială a tinerilor 

54.  Art. 21. – În sensul prezentei legi, prin factori de risc specifici se 

înţelege fenomenele, procesele şi comportamentele care, prin acţiunea 

lor specifică, reduc sau elimină şansele de dezvoltare şi formare a 

tinerilor aflaţi într-un potenţial pericol de eşuare în procesul lor de 

integrare socioprofesională.  

Art. 21. - În sensul prezentei legi, prin factori de risc specifici se înţeleg 

fenomenele, procesele şi comportamentele care, prin acţiunea lor 

specifică, reduc sau elimină şansele de dezvoltare personală echilibrată a 

tinerilor, putând duce la marginalizarea lor socială și profesională. 

55.  Art. 22. – Statul, prin instituţiile sale cu responsabilităţi în domeniu, are 

obligaţia de a adopta şi de a aplica măsuri de prevenire, atenuare şi 

înlăturare a efectelor factorilor de risc specifici de natură 

socioprofesională asupra tinerilor aflaţi în procesul de formare şi 

integrare în societate.  

Art. 22. - (1) Statul asigură măsuri de prevenire, atenuare şi înlăturare a 

efectelor factorilor de risc specifici în rândul tinerilor, prin următoarele 

acțiuni: 

a) desfășoară programe specifice proprii sau în parteneriat cu organizațiile 

neguvernamentale de tineret și pentru tineret pentru prevenirea şi 

combaterea consumului de alcool, tutun, droguri şi de alte substanţe 

nocive, precum şi a delincvenţei în rândul tinerilor; 



 

                                                                         

b) asigură tratament medical gratuit şi promovează măsuri pentru 

reintegrarea socială a tinerilor dependenţi de alcool, tutun, droguri sau de 

alte substanţe nocive; 

c) acordă asistenţă medicală gratuită tinerilor care urmează o formă de 

învăţământ autorizată sau 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 institute medical-

educative; 

f) asigură accesul gratuit al tinerilor la programele de educaţie pentru 

sănătate, inclusiv sănătate sexuală și reproductivă; 

g) asigură asistenţă medicală și consiliere psihologică gratuite tinerilor care 

sunt victime ale violenţei domestice și hărțuirii sexuale. 

(2) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 

Guvernul elaborează şi aprobă, prin hotărâre, normele de aplicare a 

prevederilor alin. (1). 

56.  Art. 23. – 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 condiţii corespunzătoare pentru integrarea profesională a 

tinerilor cu dizabilităţi fizice;  

c) promovează politici nediscriminatorii în vederea ocupării 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;  

Se elimină 



 

                                                                         

e) asigură condiţiile necesare recalificării şi reconversiei profesionale a 

tinerilor aflaţi temporar în afara pieţei muncii.  

57.  Art. 24. - 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 cu 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 vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, 

acordându-le facilităţi în acest sens.  

Art. 24. - Statul acționează în domeniul protecției sociale a tinerilor prin 

următoarele măsuri: 

a) acordă consultanţă gratuită în domeniul planificării familiale, pentru 

tinerele familii; 

b) acordă facilități băncilor pentru acordarea de credite bancare tinerilor și 

familiilor tinere; 

 

c) dezvoltă programe naţionale în domeniul construcţiei de locuinţe 

sociale, cu prioritate pentru tineri şi familiile de tineri cu venituri reduse; 

d) acordă facilități pentru construcţia, achiziţia și închirierea  de locuinţe de 

către tineri şi familii tinere.  

 

(2) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, 

Guvernul elaborează şi aprobă, prin hotărâre, normele de aplicare a 

prevederilor alin. (1). 

58.  Art. 25. - Statul adoptă măsuri specifice care vizează, direct sau 

indirect, crearea de oportunităţi pentru tinerii sau familiile tinere care 

au domiciliul stabil în mediul rural. 

Text nemodificat 

59.  Art. 26. - Alte măsuri pe care statul are obligaţia să le adopte în 

vederea atenuării impactului factorilor de risc specifici asupra tinerilor 

sunt următoarele:  

a) dezvoltă programe specifice pentru prevenirea şi combaterea 

consumului de alcool, tutun, droguri şi de alte substanţe nocive, 

precum şi a delincvenţei în rândul tinerilor;  

b) asigură tratament medical gratuit şi promovează măsuri pentru 

reintegrarea socială a tinerilor dependenţi de alcool, tutun, droguri sau 

de alte substanţe nocive;  

Se elimină 



 

                                                                         

c) acordă asistenţă medicală gratuită tinerilor care urmează o formă de 

învăţământ autorizată sau acreditată, conform legii;  

d) asigură tratamentul medical gratuit pentru tinerii suferinzi de boli 

cronice;  

e) acţionează pentru reintegrarea socioprofesională a tinerilor 

delincvenţi proveniţi din penitenciare, centre de reeducare şi institute 

medical-educative;  

f) asigură accesul gratuit al tinerilor la programele de educaţie pentru 

sănătate.  

60.   CAPITOLUL IV1 

Centre pentru tineret 

61.   Art. 26. - (1) Centrele pentru tineret pot fi naționale, județene, respectiv al 

municipiului București și locale. 

(2) În fiecare municipiu reședință de județ, respectiv în municipiul 

București, se constituie un centru pentru tineret județean, respectiv al 

municipiului București.  

(21) În fiecare municipiu, respectiv în fiecare sector al municipiului 

București se constituie cel puțin un centru pentru tineret local. 

(3) Se pot constitui centre pentru tineret locale și în alte localități. 

(4) Centrele pentru tineret naționale pot fi constituite de către autoritatea 

de specialitate a administraţiei publice centrale,  prevăzută la art. 5 sau de 

către orice structură neguvernamentală de tineret reprezentativă la nivel 

național, respectiv prin parteneriat între acestea. 

(5) Centrele pentru tineret județene, respectiv al municipiului București, 

pot fi constituite de către consiliile județene, respectiv a municipiului 

Bucureşti, direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a 

municipiului Bucureşti sau fundațiile județene pentru tineret, respectiv a 

municipiului Bucureşti, precum și în parteneriat între oricare dintre 

acestea. 



 

                                                                         

(6) Centrele pentru tineret locale pot fi constituite de către autoritățile 

administrației publice locale, respectiv de sector al municipiului Bucureşti, 

de către serviciile publice deconcentrate prevăzute la alin. (7) sau de către 

structurile de/pentru tineret care activează la nivelul respectiv, precum și 

în parteneriat între oricare dintre acestea. 

(7) Centrele pentru tineret sunt acreditate de către autoritatea de 

specialitate a administraţiei publice centrale, prevăzută la art. 5, în baza 

criteriilor de acreditare prevăzute în metodologia de acreditare și 

funcționare a centrelor pentru tineret, ce are ca referință standardele de 

calitate existente la nivel european, aprobată prin ordin al ministrului de 

resort. 

(8) Centrele pentru tineret acreditate de organisme internaționale pot fi 

acreditate automat ca centre de tineret naționale, județene sau locale, 

condițiile de acreditare automată urmând să fie parte integrantă din 

metodologia prevăzută la alin. (8) 

(9) Autoritățile administrației publice locale pun la dispoziția 

administratorilor centrelor pentru tineret acreditate spații adecvate 

desfășurării activității, conform standardelor prevăzute în metodologia de 

acreditare și funcționare a centrelor pentru tineret. În cazul în care 

administrația publică locală nu deține spații proprii, acesta va asigura plata 

chiriei pentru un spațiu adecvat conform standardelor de calitate in 

vigoare pentru funcționarea unui centru pentru tineret. 

(10) Centrele pentru tineret acreditate sunt finanțate de la bugetul de stat 

in cazul celor naționale, respectiv, in cazul celor județene si locale, de la 

bugetele locale la nivelul cărora sunt constituite si de la bugetul de stat. 

 

(11) Autoritatea de specialitate a administraţiei publice centrale, prevăzută 

la art.5, constituie Registrul Național al Centrelor pentru Tineret, cu 

caracter public, în scopul ținerii evidenței centralizate a acestora.  



 

                                                                         

(12) Registrul Național al Centrelor pentru Tineret se organizează și 

funcționează în baza unui regulament aprobat prin ordin al ministrului de 

resort. 

62.  CAPITOLUL V  

Finanţarea activităţii de tineret 

CAPITOLUL V  

Finanţarea activităţii de tineret 

63.  SECŢIUNEA 1  

Finanţarea activităţii publice de tineret 

SECŢIUNEA 1  

Finanţarea activităţii de tineret la nivel central 

64.  Art. 27. - Pentru finanţarea activităţii publice în domeniul tineretului se 

alocă anual prin legea bugetului de stat sumele corespunzătoare.  

Art. 27. - (1) Pentru finanţarea activităţii de tineret la nivel  central se alocă 

anual prin legea bugetului de stat cel puțin 0,2% din produsul intern brut al 

anului respectiv. 

(2) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se acoperă următoarele costuri: 

a) cheltuielile de funcționare ale autorităţii de specialitate a administraţiei 

publice centrale prevăzute la art. 5, inclusiv a structurilor cu personalitate 

juridică subordonate acesteia; 

b) cheltuielile de funcționare ale serviciilor publice deconcentrate 

prevăzute la art. 7; 

c) cheltuieli pentru desfășurarea de acțiuni de/pentru tineret proprii și în 

parteneriate ale autorităţii de specialitate a administraţiei publice centrale 

prevăzute la art. 5, inclusiv a structurilor cu personalitate juridică 

subordonate acesteia, precum și ale serviciilor publice deconcentrate 

prevăzute la art. 7, în limita a 5% din suma prevăzută la alin. (1); 

d) cheltuieli pentru desfășurarea de acțiuni de/pentru tineret ale unor 

structuri de/pentru tineret, selectate prin concursuri de proiecte, în limita 

a cel puțin 25% din suma prevăzută la alin. (1); 

e) cheltuieli de funcționare ale centrelor pentru tineret acreditate;  

f) subvenții pentru susținerea activității de bază a structurilor de/pentru 

tineret reprezentative la nivel național. 

(3) Din suma alocată la nivel central se pot face transferuri de sume către 

autorități ale adimistrației publice locale, în vederea suplimentării 



 

                                                                         

fondurilor acestora destinate finanțării activității de tineret la nivel local, în 

funcție de nevoile acestora.  

65.   SECŢIUNEA a 11-a 

Finanţarea activităţii de tineret  la nivel local 

66.  Art. 28. - (1) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului 

Bucureşti, precum şi consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ 

constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat 

activităţilor de tineret.  

 

 

(2) Fondul destinat activităţilor de tineret prevăzut la alin. (1) se 

utilizează pentru finanţarea activităţii de tineret a structurilor 

neguvernamentale de utilitate publică de şi pentru tineret, precum şi a 

unor activităţi de tineret de interes local, stabilite prin consultarea 

fundaţiilor judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, 

precum şi a organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru 

tineret de pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective.  

Art. 28. - (1) Pentru finanțarea activității de tineret la nivel local, consiliile 

judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, respectiv consiliile 

locale ale municipiilor și ale sectoarelor municipiului București constituie 

anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităţii de tineret, 

suma alocată fiind de cel puțin 1% din bugetul local al respectivei unități 

administrativ-teritoriale pentru anul respectiv.  

(2) Fondul prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru finanţarea centrelor 

pentru tineret județene și locale, precum și pentru finanțarea acțiunilor 

de/pentru tineret desfășurate de către fundaţiile judeţene pentru tineret, 

respectiv a municipiului Bucureşti și de către organizaţiile 

neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de pe raza unităţii 

administrativ-teritoriale respective. 

 

(21) Cel puțin 25% din fondul destinat activității de tineret al consiliilor 

județene este direcționat către tinerii din mediul rural, iar în cazul în care 

nu se cheltuiește acest cuantum minim, el este realocat celor din mediul 

urban. 

(3) Modul de alocare a sumelor din respectivul Fond se face pe baza unui 

regulament de finanțare stabilit prin consultarea consiliului consultativ 

constituit la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective. 

67.   Art. 281. - Adoptarea de către consiliul local, respectiv de către consiliul 

județean a unui proiect de buget care nu respectă prevederile art. 28 alin. 

(1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 10.000 și 

20.000 lei de către instituția prefectului. 



 

                                                                         

68.  SECŢIUNEA a 2-a  

Finanţarea structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret 

SECŢIUNEA a 2-a 

Măsuri speciale de susținere a structurilor neguvernamentale de tineret şi 

pentru tineret 

69.  Art. 29. - (1) Veniturile fără caracter economic ale structurilor 

neguvernamentale de tineret şi 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 de la bugetele locale;  

f) veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, cu excepţia celor 

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 tineret şi pentru tineret de 

utilitate publică sunt supuse la plata taxelor şi impozitelor locale la 

nivelul minim prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(3) Structurile neguvernamentale de sau pentru tineret sunt scutite de 

impozitul pe profit atunci când utilizează cel puţin 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.  

Art. 29. - (1) Guvernul, prin autoritatea administrației publice centrale 

prevăzută la art. 5, alocă subvenții pentru susținerea activității de bază a 

structurilor de tineret reprezentative la nivel național, prevăzute la art. 15, 

precum și ale unor structuri reprezentative la nivel județean sau organizații 

reprezentând tineri din categorii vulnerabile, care acoperă următoarele 

cheltuieli: 

a) costurile pentru utilizarea unui sediu corespunzător; 

b) costurile salariale pentru cel puțin trei angajați cu normă întreagă; 

c) costurile pentru desfășurarea întrunirilor anuale proprii statutare; 

d) cotizațiile anuale la structurile europene și internaționale din care fac 

parte și taxele de participare la întrunirile statutare ale acestora.  

 

 

 

 

(2) Structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de utilitate 

publică sunt supuse la plata taxelor şi impozitelor locale la nivelul minim 

prevăzut de Codul fiscal.  

 

(3) Se elimină. 

70.  CAPITOLUL VI  

Baza materială de drept public destinată activităţii de tineret 

Se elimină. 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=47034


 

                                                                         

71.  Art. 30. - (1) În sensul prezentei legi, patrimoniul destinat 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 Autorităţii 

Naţionale pentru Tineret.  

(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) aparţin, după caz, patrimoniului 

public sau privat al statului.  

(3) 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 acestora, conform 

unor înţelegeri stabilite de comun acord pe bază de contract.  

Art. 30 - Se elimină. 

 

 

 

72.   CAPITOLUL VI¹ 

Ziua Națională a Tineretului 

73.   Art. 30¹. - (1) Se instituie ziua de 12 august ca Ziua Nationala a Tineretului. 

(2) Cu prilejul Zilei Nationale a Tineretului se organizează acțiuni sociale, 

culturale, artistice şi sportive şi se difuzează, prin mijloacele de informare 

în masă, materiale care vizează domeniile de interes ale tinerilor. 

(3) Autorităţile administratiei publice centrale şi locale, inclusiv instituţiile 

şi serviciile publice deconcentrate, cu atribuţii privind activitatea de 

tineret, colaborează pentru organizarea acțiunilor de sărbătorire a Zilei 

Naţionale a Tineretului. 

 

 

 

(4) În perioada 1-31 august, Societatea Română de Radiodifuziune şi 

Societatea Română de Televiziune vor difuza, cu prioritate, emisiuni despre 

problematica tineretului. 

74.  CAPITOLUL VII  

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

Text nemodificat 



 

                                                                         

75.   Art. 302. - În ceea ce privește aplicarea prevederilor prezentei legi, 

dispozițiile referitoare la tinerii fără capacitate de exercițiu, respectiv cu 

capacitate de exercițiu restrânsă, se corelează cu dispozițiile specifice din 

actele normative ce îi vizează.  

76.  Art. 31. - (1) Imobilul proprietate de stat, situat în satul Izvoru 

Mureşului, Str. Principală nr. 1, comuna Voşlăbeni, judeţul Harghita, 

aflat în prezent în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, trece 

în administrarea Autorităţii Naţionale 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 învigoare 

a prezentei legi. 

Art. 31. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă următoarele 

legi: 

a) Legea nr. 197/2007 privind instituirea Zilei adolescentului, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26noiembrie 1997; 

b) Legea nr. 425/2004 privind instituirea Zilei Naționale a Tineretului, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 991 din 

28octombrie 2004; 

c) Legea nr. 333/2006 privind privind înființarea centrelor de informare și 

consiliere pentru tineri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 629 din 20 iulie 2006; 

d) Legea nr. 351/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Consiliului Național al Tineretului din România, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 26 iulie 2006. 

(2) Se elimină. 

77.  Art. 32. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data 

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

(2) Anexa face parte integrantă din prezenta lege.  

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 

prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, 

republicată.  

Art. 32. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în 

Monitorul Oficial al României, Partea I.  

(2) Anexa face parte integrantă din prezenta lege.  

 

 

78.  ANEXĂ 

Fondurile băneşti care fac obiectul prevederilor art. 14 alin. (2) din lege  

ANEXĂ 

Conturile care fac obiectul prevederilor art. 14 alin. (2) din lege  



 

                                                                         

1. Sumele aferente conturilor nr. 45104420, 45106430 şi 45108440, care 
au aparţinut Comitetului Central al fostei Uniuni a Tineretului 
Comunist, la Banca Comercială Română - SMB 
 

2. Conturile nr. 45.10.4.42.0 şi 45.10.6.43.0, deschise la data de 22 decembrie 
1989 la Banca Naţională a României - sucursala municipiului Bucureşti, 
preluate ulterior de către Banca Comercială Română S.A. 

 

 


