FORMULAR DE R SPUNS
Propunem modificarea sintagmei centru comunitar de tineret cu cea de centru de tineret
Argumentare:

Definirea termenului de comunitate – produce confuzie la nivelul de interpretare general:
Comunitate =
1. Care aparține comunit ții, care se refer la comunitate.
2. Care se refer la Comunitatea European
Asadar, în contextul prezentei propuneri legislative - ce doreste sa indice, de fapt, termenul de „comunitar”? Se utilizeaz criterii de apartenenta precum varsta, etnie,
tipuri de activitati, regiune geografica, la o structura politica, sociala si economica (UE) etc.?
I.

II. Utilizarea termenului centru comunitar de tineret a fost ales strict din considerentul de a p stra terminologia utilizat în Programul de Guvernare 2017 -2020 m sura 9 din componenta TINERET (Cap. Tineret și Sport)?
Finanțarea unui program de înființare, pe lângă primării, a centrelor comunitare de tineret care să coordoneze cursuri de limbi străine, cursuri de
antreprenoriat, cursuri de utilizare a calculatorului, cursuri de muzică, cursuri de pictură, cursuri foto dar și punerea gratuită la dispoziția tinerilor și a
cetățenilor a bazelor sportive de interes comunitar, sub îndrumarea unui instructor sportiv, etc. ?
III. În același timp prin introducerea termenului de centre comunitare de tineret se produce o confuzie datorat în special faptului c exist reglement ri similare
(centre comunitare) ce se reg sesc în legea 1/2011 – Legea educației naționale. Centrele de comunitare de înv țare permanent – așa cum sunt definite în
legea educației, dezvolt activit ți educaționale ce au incidenț și în aria de vârst a tineretului. Drept urmare utilizarea terminologiei centru comunitar de
tineret induce elemente de confuzie la nivelul ceț țeanului – prin suprapunere nefericit terminologic .
Art. 343
(1) Centrele comunitare de invatare permanenta se infiinteaza de catre autoritatile administratiei publice locale in parteneriat cu furnizorii de educatie si formare.
Acestea au rolul de a implementa politicile si strategiile in domeniul invatarii pe tot parcursul vietii la nivelul comunitatii. Functionarea centrelor comunitare de
invatare permanenta se reglementeaza prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Unitatile si institutiile de invatamant de sine statator sau in parteneriat cu autoritatile locale si alte institutii si organisme publice si private: case de cultura,
furnizori de formare continua, parteneri sociali, organizatii nonguvernamentale si altele asemenea pot organiza la nivel local centre comunitare de invatare
permanenta, pe baza unor oferte de servicii educationale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-tinta interesate.
(3) Finantarea centrelor comunitare de invatare permanenta se face din fonduri publice si private, in conditiile legii. Toate veniturile obtinute de centrele
comunitare de invatare permanenta raman la dispozitia acestora.
Art. 344
(1) Atributiile centrelor comunitare de invatare permanenta la nivel local sunt urmatoarele:
a) realizeaza studii si analize privind nevoia de educatie si formare profesionala la nivel local;
b) elaboreaza planuri locale de interventie in domeniul educatiei permanente;
c) ofera servicii educationale pentru copii, tineri si adulti prin:
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i) programe de tip remedial pentru dobandirea sau completarea competentelor-cheie, inclusiv programe educationale de tip "A doua sansa" sau
programe de tip "zone de educatie prioritara" pentru tinerii si adultii care au parasit timpuriu sistemul de educatie ori care nu detin o calificare
profesionala;
ii) programe pentru validarea rezultatelor invatarii nonformale si informale;
iii) programe de dezvoltare a competentelor profesionale pentru calificare/recalificare, reconversie profesionala, perfectionare, specializare si initiere
profesionala;
iv) programe de educatie antreprenoriala;
v) programe de dezvoltare personala sau de timp liber;
vi) organizarea de activitati de promovare a participarii la invatarea permanenta a tuturor membrilor comunitatii;
d) ofera servicii de informare, orientare si consiliere privind:
i) accesul la programe de educatie si formare profesionala;
ii) validarea rezultatelor invatarii nonformale si informale;
iii) pregatirea in vederea ocuparii unui loc de munca;
e) ofera servicii de evaluare si certificare a rezultatelor invatarii nonformale si informale;
f) asigura accesul membrilor comunitatii la mijloace moderne de informare si comunicare;
g) promoveaza parteneriatul cu mediul economic;
h) implementeaza instrumentele dezvoltate la nivel european, Europass si Youthpass, pasaportul lingvistic, precum si portofoliul de educatie permanenta;
i) gestioneaza informatii cu privire la participarea beneficiarilor la serviciile acestora.
(2) Metodologia de acreditare, evaluare periodica, organizare si functionare a centrelor comunitare de invatare permanenta se aproba prin hotarare a
Guvernului.

IV. La nivel european – fie c facem referire la documentele programatice ale Comisiei Europene sau Consiliului Europei –
(http://www.coe.int/en/web/youth/mission-and-mandate ) termenul utilizat și unanim acceptat nu numai în discursul european dar și la nivel național este
de centru de tineret

V. Exemple de Centre comunitar de tineret:
a) Centrul comunitar de tineret Bistrița (majoritatea activit ților – cursuri și meditații pt gimnaziu și liceu)
b) Centrul comunitar de tineret Cluj-Napoca (se adreseaz copiilor şi tinerilor cu vârsta cuprins între 5 – 19 ani, c rora li se ofer posibilitatea particip rii
la activit i recreative, sportive şi educative în vederea dezvolt rii psihofizice, form rii unor deprinderi şi a petrecerii timpului liber.)
c) Centrul Comunitar Generatii (reintegrarea socio-profesionala a tinerilor proveniti din medii defavorizate. Scop: acorda asistenta sociala unui numar de 25
de tineri proveniti din medii defavorizate, printr-o abordare intergenerationala, ce stimuleaza solidaritatea si schimbul de valori si cunostinte intre tineri si
varstnici.)
d) Centrul comunitar de zi pentru copii și tineri Craiova, al Crucii Roșii (Prin deschiderea acestui nou serviciu, 500 de copii și tineri din comunit i
dezavantajate, cu vârste cuprinse între 6-19 ani, din orașul Craiova și familiile acestora vor fi incluși în activit ți care au ca scop prevenirea abandonului
școlar, dobândirea de noi abilit ți de viaț , precum și îmbun t țirea competențelor personale și sociale. Zilnic, 50 dintre acestia, elevi in clasele I-IV vor
beneficia de o mas cald și de ajutor la teme.)
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CENTRU COMUNITAR JUDE EAN - complex de servicii sociale comunitare pentru copii şi adul i CLUJ (obiectiv: creşterea calit ii vie ii
persoanelor (copii şi adul i) aflate în dificultate, precum şi crearea de noi locuri de munc , prin creşterea num rului şi a calit ii serviciilor sociale
specializate)
f) Centrul Comunitar Educational, comuna Sutesti, judetul BRAILA. (60 copii si 30 tineri aflati in situatii de risc, in special cei de etnie roma, beneficiaz
de masuri integrate, efective si eficiente: servicii de educatie formala si non-formala, sanatate, instruire si informare)
g) recentul Centru de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineri București (se adreseaz studen ilor şi tinerilor cu vârsta cuprins între 18-35 de ani din
Bucureşti - tineri şi studen i din mediul universitar bucureştean, absolven i de liceu sau şcoli profesionale sau tinerilor f r un loc de munc . Va avea ca
scop dezvoltarea de proiecte şi programe adresate studen ilor şi tinerilor şi organizarea de cursuri şi stagii de dezvoltare personal şi formare profesional
pentru tineri, organizarea de conferin e, forumuri, concursuri, ateliere, târguri şi expozi ii tematice, evenimente, competi ii, festivaluri, manifest ri
educative, sportive, cultural-artistice, sociale, de divertisment sau activit i turistice)
e)

Prin cele prezentate anterior – consider m absolut necesar schimbarea termenului de centru comunitar de tineret – cu cel de centru de tineret

Subiectul la care
se face referire
( articol,
formular, etc.)

Forma actuală

Forma propusă

Art. 2

organizații neguvernamentale pentru tineret - persoanele
juridice de drept privat şi f r scop lucrativ, care
funcționeaz conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000
cu privire la asociații și fundații, aprobat cu modific ri și
complet ri prin legea 246/2005 cu modific rile și
complet rile ulterioare, şi al c ror scop, prev zut în statut,
vizeaz direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea
acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate
tinerilor. Fundațiile Județene pentru Tineret ce
funcționeaz conform Legii nr. 146/2002 privind regimul
juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a
municipiului București, cu modific rile și complet rile
ulterioare sunt asimilate organizațiilor neguvernamentale
pentru tineret;

(g) organizații neguvernamentale pentru tineret - persoanele
juridice de drept privat şi f r scop lucrativ, care
funcționeaz conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu
privire la asociații și fundații, aprobat cu modific ri și
complet ri prin legea 246/2005 cu modific rile și
complet rile ulterioare, şi al c ror scop, prev zut în statut,
vizeaz direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea
acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate
tinerilor. Fundațiile Județene pentru Tineret si a Municipiului
Bucuresti ce funcționeaz conformDecretului Lege nr.
150/1990 coroborat cu art.13 din prezenta lege si a
regelementarilor legale in vigoare si Fundatia Nationala
pentru Tineret ce functioneaza in baza art. 13 din prezenta
lege si a regelementarilor legale in vigoare sunt asimilate

Str. Arieș, nr.19, 300579, Timișoara, Timiș, România
Tel./Fax: 0256/491170, 0356411509; e-mail: office@fitt.ro, http://www.fitt.ro

Motivaţia modificării (baza
legală, existenţa unei
experienţe similare la
finanţatorii din România cei ce finanţează din fonduri
bugetare)

organizațiilor neguvernamentale pentru tineret;

organizații neguvernamentale de tineret - asociații,
fundații, federații, persoane juridice de drept privat şi
f r scop lucrativ, care funcționeaz conform
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociații și fundații, aprobat cu modific ri și
complet ri prin legea 246/2005 cu modific rile și
complet rile ulterioare, în care cel puțin jum tate plus
unu din num rul total al membrilor sunt tineri, care au
în structurile de conducere şi de administrare
persoane tinere, al c ror scop se adreseaz în
exclusivitate tinerilor. Organizațiile de elevi şi cele
studențeşti sunt asimilate organizațiilor
neguvernamentale de tineret, cu respectarea definiției
tinerilor conform prezentei legi;

organizații neguvernamentale de tineret - asociații,
fundații, federații, persoane juridice de drept privat şi
f r scop lucrativ, care funcționeaz conform
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociații și fundații, aprobat cu modific ri și
complet ri prin legea 246/2005 cu modific rile și
complet rile ulterioare, în care cel puțin jum tate plus
unu din num rul total al membrilor sunt tineri, care au
în structurile de conducere şi de administrare persoane
tinere, al c ror scop se adreseaz în exclusivitate
tinerilor. Organizațiile de elevi şi cele studențeşti sunt
asimilate organizațiilor neguvernamentale de tineret, cu
respectarea definiției tinerilor conform prezentei legi;

organizații neguvernamentale pentru tineret persoanele juridice de drept privat şi f r scop
lucrativ, care funcționeaz conform Ordonanței
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și
fundații, aprobat cu modific ri și complet ri prin
legea 246/2005 cu modific rile și complet rile
ulterioare, şi al c ror scop, prev zut în statut, vizeaz
direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea
acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt
adresate tinerilor. Fundațiile Județene pentru Tineret
ce funcționeaz conform Legii nr. 146/2002 privind
regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și
a municipiului București, cu modific rile și

organizații neguvernamentale pentru tineret persoanele juridice de drept privat şi f r scop lucrativ,
care funcționeaz conform Ordonanței Guvernului nr.
26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobat cu
modific ri și complet ri prin legea 246/2005 cu
modific rile și complet rile ulterioare, şi al c ror scop,
prev zut în statut, vizeaz direct domeniul tineretului,
iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor
asumate sunt adresate tinerilor. Fundațiile Județene
pentru Tineret conform înființate în baza Decretului Lege
nr. 150/1990, ce funcționeaz conform Legii nr.
146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene
pentru tineret și a municipiului București, cu
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Organizațiile de tineret nu
trebuie să fie considerate
numai acele organizații care
cumulativ îndeplinesc
criteriul de a avea membri
tineri și scop al organizației
pe domeniul de tineret.
Există organizații de tineret
ce au ca domeniu de
activitate variat precum
ecologia – caritate etc.
Acestea sunt organizații de
tineret dar nu au ca scop al
activității domeniul de
tineret.

complet rile ulterioare sunt asimilate organizațiilor
neguvernamentale pentru tineret;

Art. 10

(1) Politicile de tineret cu incidenț la nivel local se afl în
responsabilitatea autorit ților administrației publice locale,
activitate desf șurat în colaborare cu Ministerul
Tineretului și Sportului prin Direc iile județene pentru
sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a
Municipiului Bucureşti

Pe baza standardelor de calitate prev zute la alin (2),
Ministerul Tineretului și Sportului, prin direcțiile județene
pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și
Tineret a Municipiului București, acrediteaz centrele
comunitare de tineret;

modific rile și complet rile ulterioare sunt asimilate
organizațiilor neguvernamentale pentru tineret;

(1) Politicile de tineret cu incidenț la nivel local se afl în
responsabilitatea autorit ților administrației publice locale,
activitate desf șurat în colaborare cu Ministerul Tineretului
și Sportului prin Direc iile județene pentru sport și tineret,
respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului
Bucureşti și împreun cu Fundațiile Județene pentru Tineret
acolo unde acestea exist ;

(3) Pe baza standardelor de calitate prev zute la alin (2),
Ministerul Tineretului și Sportului, acrediteaz centrele de
tineret prin intermediul unei comisii mixte ce cuprinde cel
puțin jum tate specialiști în domeniul tineretului proveniți
din societatea civil și/sau experți internaționali
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Fundațiile județene reunesc
toate ONGT-urile de la nivel
Județean, resposabilitatea
implementării politiilor de
tineret intră și sub incidența
sectorului neguvernamental
de și pentru tineret – la nivel
județean acestea au ca formă
de exprimare – Fundațiile
județene pentru tineret.
În același timp din practică
se poate observa implicarea
în elaborarea politicilor
locale și regionale în
domeniul de tineret al FJTurilor (FITT – a făcut parte
din grupul ce a coordonat
realizarea strategiei
Municipiului Timișoara și
elaborează în prezent
Strategia Județeană în
domeniul tineretului pentru
județul Timiș
Conform prevederilor
prezentei legi DJST-urile și
DJSTMB are posibilitatea de a
înființa centre de tineret – este
aberant ca același organism ce
înființeaz s și evalueze. În
același timp nu exist personal

Introducere la
Art.11

Sunt asimilate centrelor de tineret de interes național acele
centre de tineret ce sunt certificate internațional în urma unui
proces de evaluare de c tre o entitate internațional
recunoscut în domeniul tineretului
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suficient cu prerogative de
tineret care s poat face acest
lucru – la nivelul DJST-urilor
exist 1-2 experți în domeniul
tineretului, existând multe
cazuri în care aceștia nu exist .
Implicarea experților din
sectorul neguvernamental
precum și a experților
internaționali aduce plus
valoare domeniului de tineret
și aduce un element
suplimentar de transparenț
procesului
Existența în România a
centrelor de tineret care
îndeplinesc standarde
europene în domeniul
tineretului – standarde ce din
punct de vedere al lucrului cu
tinerii sunt superioare aduce
un plus valoare domeniului de
tineret din România. Cu atât
mai mult evaluare extern
recunoscut internațional
reprezint certitudinea c
activit țile desf șurate sunt cu
adev rat relevante domeniului
de tineret.
Din p cate prezenta lege
limiteaz intituțiile de acest
gen s fie recunoscute în
România – acestea fiind

Art.13

Art 14

(2) Funda ia Na ional pentru Tineret este persoan
juridic de drept privat şi de utilitate public , autonom ,
neguvernamental , nepolitic şi f r scop lucrativ, a c rei
adunare general este constituit din reprezentan ii
funda iilor jude ene pentru tineret şi a Municipiului
Bucureşti, care îşi exprim adeziunea la scopul acesteia;

(1) Consiliul Na ional al Tineretului este persoan juridic
de drept privat şi f r scop patrimonial, de utilitate public ,
neguvernamental şi autonom ;
(2) Consiliul Na ional al Tineretului îşi desf şoar
activitatea în baza prevederilor statutului propriu şi a
legisla iei în vigoare;
(3) Consiliul Na ional al Tineretului este forul na ional
care reprezint principalul partener neguvernamental în
raport cu autorit ile şi institu iile administra iei publice
centrale abilitate în domeniul politicii de tineret, în
conformitate cu legisla ia în vigoare.

2) Funda ia Na ional pentru Tineret constituita in baza Legii
350/2006 Legea Tinerilor coroborata cu Decret Lege
31/1954 este persoan juridic de drept privat şi de utilitate
public , autonom , neguvernamental , nepolitic şi f r scop
lucrativ, a c rei adunare general este constituit din
reprezentan ii funda iilor jude ene pentru tineret şi a
Municipiului Bucureşti, care îşi exprim adeziunea la scopul
acesteia;

De eliminat

Str. Arieș, nr.19, 300579, Timișoara, Timiș, România
Tel./Fax: 0256/491170, 0356411509; e-mail: office@fitt.ro, http://www.fitt.ro

conform prezentei propuneri
legislatice asimilate numai ca
centre locale (în condițiile în
care centrele de tineret
existente în subordinea MTS
desf șoar activit ți de și
pentru tineret cu o frecvenț de
maxim o activitate/lun într-un
spațiu ce de cele mai multe ori
are numai câțiva zeci de mp

Principiul liberei asocieri în
sectorul de tineret trebuie
respectat și în același timp
prerogativele statului trebuie
limitate la ceea ce înseamn
consultarea mediului asociativ
de tinere. Așa cum în prezent
este demonstrat mediul
asociativ de tineret din
România are capacitatea de a
se autoorganiza și reprezenta
(structurile naționale
asociative recunoscute la nivel
internațional –CTR, ANOSR

etc.)

Art. 15

Art 16

(1) La elaborarea politicilor proprii în domeniul tineretului,
Guvernul, prin Ministerul Tineretului și Sportului și/sau
autorit țile administrației publice locale la nivel județean,
la nivel de municipiu reședinț de județ și la nivelul
Municipiului București, au obligația de a înființa și
consulta Consilii Consultative pentru Tineret, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;

(1) La elaborarea politicilor proprii în domeniul tineretului,
Guvernul, prin Ministerul Tineretului și Sportului și/sau
autorit țile administrației publice locale la nivel județean, la
nivel de municipiu reședinț de județ și la nivelul
Municipiului București, precum și la nivelul fiec rei Unit ți
Administrativ Teritoriale au obligația de a înființa și consulta
Consilii Consultative pentru Tineret, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;

(1) Ministerul Tineretului și Sportului, precum și
autorit țile administrației publice locale la nivelul
județelor, municipiilor reședinț de județ, municipiilor,
orașelor, respectiv de la nivelul Municipiului București și
sectoarelor Municipiului București, înființeaz consilii
consultative pentru tineret ca entit ți consultative f r
personalitate juridic , prin ordin de ministru, respectiv
hot râri de consiliu;

(1) Ministerul Tineretului și Sportului, precum și
autorit țile administrației publice locale la nivelul județelor,
municipiilor reședinț de județ, municipiilor, orașelor,
comunelor, respectiv de la nivelul Municipiului București și
sectoarelor Municipiului București, înființeaz consilii
consultative pentru tineret ca entit ți consultative f r
personalitate juridic , prin ordin de ministru, respectiv
hot râri de consiliu;
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În alt ordine de idei în
Expunerea de motive realizat
de MTS nu se reg sește nici o
referinț la CNTR – drept
urmare nici m car la nivel de
MTS nu se poate identifica
necesitatea existenței unui
astfel de organism.
Din p cate la nivel transversal
prezenta lege neglijeaz
mediul rural. Actualmente în
România populația rural
reprezint un procent foarte
mare din populația total –
drept urmare num rul de tineri
ce se reg sesc în mediul rural
este unul însemnat.
FITT consider c trebuie
introduse elemente specifice în
proiectul de lege pentru a evita
o neglijare a mediul rural.
Din p cate la nivel transversal
prezenta lege neglijeaz
mediul rural. Actualmente în
România populația rural
reprezint un procent foarte
mare din populația total –
drept urmare num rul de tineri
ce se reg sesc în mediul rural
este unul însemnat.

Art. 28

Art. 28

(2) Structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret
de utilitate public sunt supuse la plata taxelor şi
impozitelor locale la nivelul minim prev zut de Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modific rile şi
complet rile ulterioare;
(3) Structurile neguvernamentale de sau pentru tineret sunt
scutite de impozitul pe profit atunci când utilizeaz cel
pu in 80% din veniturile ob inute din orice surs în scopul
realiz rii obiectivelor pentru care au fost autorizate,
inclusiv pentru cheltuieli de investi ii şi dot ri, precum şi
pentru cheltuieli de func ionare;

FITT consider c trebuie
introduse elemente specifice în
proiectul de lege pentru a evita
o neglijare a mediul rural.
(2) Structurile si organizatile neguvernamentale de tineret şi
pentru tineret de utilitate public sunt supuse la plata taxelor
şi impozitelor locale la nivelul minim prev zut de Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modific rile şi
complet rile ulterioare;
(3) Structurile si organizatile neguvernamentale de sau
pentru tineret sunt scutite de impozitul pe profit atunci
când utilizează cel puţin 8 % 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;

De introdus la
Art. 28

(5) Organizațiile de și pentru tineret de utilitate public pot
benefica de alocare financiar direct din partea Ministerului
Tineretului și Sportului sau a structurilor administrației
publice centrale și locale pentru desf șurarea de activit ți de
și pentru tineret precum inclusiv pentru investiții în
infrastructur .

De introdus la
Art. 28

(6) Organizațiile de și pentru tineret de utilitate public pot
primi gratuit în utilizare și/sau administrare din partea
autorit ților publice centrale și locale spații pentru
desf șurarea activit ților de și pentru tineret.

Art. 33

a) în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a

a) în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a
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La nivelul autorit ților
regionale și locale exist
voința și disponibilitatea
pentru a investi în domeniul de
tineret – în special în
organismele recunoscute ca
fiind de utilitate public
La nivelul autorit ților
regionale și locale exist
voința și disponibilitatea
pentru a investi în domeniul de
tineret – în special în
organismele recunoscute ca
fiind de utilitate public
Din p cate la nivel transversal

prezentei legi, Ministerul Tineretului și Sportului, precum
și autorit țile administrației publice locale la nivelul
județelor, municipiilor reședinț de județ, municipiilor,
orașelor, respectiv de la nivelul Municipiului București și
sectoarelor Municipiului București, înființeaz consilii
consultative pentru tineret ca entit ți consultative f r
personalitate juridic , prin ordin de ministru, respectiv
hot râri de consiliu;

prezentei legi, Ministerul Tineretului și Sportului, precum și
autorit țile administrației publice locale la nivelul județelor,
municipiilor reședinț de județ, municipiilor, orașelor,
comunelor, respectiv de la nivelul Municipiului București și
sectoarelor Municipiului București, înființeaz consilii
consultative pentru tineret ca entit ți consultative f r
personalitate juridic , prin ordin de ministru, respectiv
hot râri de consiliu;

prezenta lege neglijeaz
mediul rural. Actualmente în
România populația rural
reprezint un procent foarte
mare din populația total –
drept urmare num rul de tineri
ce se reg sesc în mediul rural
este unul însemnat.
FITT consider c trebuie
introduse elemente specifice în
proiectul de lege pentru a evita
o neglijare a mediul rural

De adăugat la
Art. 34

• Legea nr.
/
privind înființarea, organizarea și
funcționarea Consiliului Național al Tineretului din
România publicat in M.Of. nr. 643/26 iul. 2006
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