Propuneri si motivatii pe baza proiectului de lege privind Legea Tineretului
Organizatia de Tineret a Blocului National Sindical

Text proiect de lege
Propunere
Lega Tineretului
Capitolul I
Dispozitii Generale
Art. 2.
(2) În sensul prezentei legi,
termenii şi expresiile de mai jos
au următoarele semnificaţii:
k) structuri neguvernamentale
de
și pentru tineret
organizațiile neguvernamentale
de și pentru tineret, precum şi
organizaţiile de tineret din
cadrul
partidelor
politice,
structurile de tineret din cadrul
sindicatelor şi confederaţiilor
naţionale sindicale, structurile
de tineret ale patronatelor şi
confederațiilor
naționale
patronale, structurile Consiliului
Național al Elevilor și alte
organizații
neguvernamentale
care reprezintă tinerii și/sau
interesele acestora;

k)
structuri
neguvernamentale de și
pe tru ti eret, pre u
și
orga izațiile de ti eret di
cadrul partidelor politice,
orga izațiile si di ale și
patronale pentru tineret, cu
și fără perso alitate juridi ă,
organizate în baza legii
54/2003
sau
62/2011
structurile
Consiliului
Națio al al Elevilor și alte
orga izații
neguvernamentale
care
reprezi tă
ti erii
și/sau
interesele acestora.

Capitolul III
Structuri de si pentru tineret
Sectiunea a 5-a
Alte Structuri de si pentru
tineret
Art.17
Alte stru turi de și pe tru
(1) Alte structuri de și pentru ti eret su t orga izațiile
tineret
sunt
organizațiile
eguver a e tale de și
neguvernamentale de și pentru pe tru ti eret, pre u
și
tineret, precum şi organizaţiile
de tineret din cadrul partidelor orga izațiile de ti eret di
politice, structurile de tineret ale cadrul partidelor politice,
si di ale și
partenerilor sociali, structurile organizatiile

Motivare

Sindicatele pentru tineret, cu
perso alitate
juridi ă
organizate în baza legii
54/2003 sau 62/2011 , sunt
persoane juridice de drept
privat are apără drepturile și
i teresele ti erilor lu rători
pâ ă î 35 de a i di
România.
Orga izațiile si di ale fără
perso alitate juridi ă , su t
structurile de tineret ale
federațiilor
sau
co federațiilor si di ale are
reprezi tă
drepturile
e rilor u vârsta pâ ă î
35 de ani.

Sindicatele pentru tineret, cu
perso alitate
juridi ă
organizate în baza legii
54/2003 sau 62/2011 , sunt
persoane juridice de drept
privat are apără drepturile și
i teresele ti erilor lu rători

Consiliului Național al Elevilor
și
alte
organizații
neguvernamentale
care
reprezintă
tinerii
și/sau
interesele acestora;

patronale pentru tineret, cu
și fără perso alitate juridi ă
organizate în baza legii
54/2003
sau
62/2011,
structurile
Consiliului
Națio al al Elevilor și alte
orga izații
neguvernamentale
care
reprezi tă
ti erii
și/sau
interesele acestora.

pâ ă î 35 de a i di
România.
Orga izațiile si di ale fără
perso alitate juridi ă , sunt
structurile de tineret ale
federațiilor
sau
o federațiilor si di ale are
reprezi tă
drepturile
e rilor u vârsta pâ ă î
35 de ani.

