PROIECT DE MODIFICARE A LEGII 351 / 2006
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Consiliului Naţional al Tineretului din
România
Nr. Crt.

Forma inițială

Forma modificată

Motivare

1.

Se propune pentru completarea legii

Din cauza faptului că în lege nu s-a
specificat în cadrul cărui Minister intră
atribuțiile înființării Consiliului
Național al Tineretului din România,
structura nu a fost constituită nici
după 10 ani de la adoptarea legii.

2.

Se propune pentru completarea legii

Art. 1 (3) – În termen de 90 de zile
calendaristice de la publicarea modificărilor
legislative în Monitorul Oficial, Ministerul
Tineretului și Sportului din România are
obligația de a sprijini federațiile de tineret de
nivel național sau județean, structurile
asociative neguvernamentale de nivel
județean precum și organizațiile de tineret din
cadrul partidelor politice parlamentare în
vederea înființării Consiliului Național al
Tineretului din România. În acest sens, va
convoca la sediul său, în termen de 90 de zile
calendaristice de la publicarea modificărilor
legislative în Monitorul Oficial, prin
intermediul publicațiilor scrise naționale
precum și prin publicarea pe pagina proprie
de internet, toate structurile eligibile în
vederea constituirii Consiliului Național al
Tineretului din România
Art. 3 (3) Consiliile Județene au obligația de a
asigura un spațiu corespunzător, în mod
gratuit, pentru desfășurarea activităților
camerelor județene din cadrul Consiliului

În lege nu este specificat ce instituție
județeană pune la dispoziție spații
pentru funcționarea camerelor
județene din cadrul Consiliului

3.

Art. 6. (1) CNTR are următoarele organe
de conducere:
a) Forumul naţional, format din câte un
reprezentant al fiecărei structuri membre
a CNTR;
b) Consiliul director, ales de Forumul
naţional, format din:
1. preşedinte, ales din rândul
reprezentanţilor structurilor asociative
neguvernamentale de nivel naţional;
2. secretar general, ales din rândul
reprezentanţilor structurilor asociative
neguvernamentale de nivel
naţional;
3. 6 vicepreşedinţi, aleşi după cum
urmează:
- 4 reprezentanţi din partea organizaţiilor
de tineret ale partidelor politice
parlamentare;
- un reprezentant din partea organizaţiilor
de tineret ale minorităţilor naţionale;
- un reprezentant al Camerei judeţene.
4. 9 membri aleşi după cum urmează:
- 2 reprezentanţi ai Camerei judeţene;
- un reprezentant din partea organizaţiilor
de tineret aparţinând sau agreate de
partidele politice
parlamentare;
- 2 reprezentanţi din partea minorităţilor
naţionale;
- 4 reprezentanţi din partea structurilor

Național al Tineretului din România, în termen
de 60 de zile calendaristice de la notificarea
privind înființarea acestora.
Art. 6. (1) CNTR are următoarele organe de
conducere:
a) Forumul naţional, format din câte un
reprezentant al fiecărei structuri membre a
CNTR;
b) Consiliul director, ales de Forumul naţional,
format din:
1. preşedinte, ales din rândul reprezentanţilor
structurilor asociative neguvernamentale de
nivel naţional;
2. secretar general, ales din rândul
reprezentanţilor structurilor asociative
neguvernamentale de nivel
naţional;
3. 6 vicepreşedinţi, aleşi din rândul
structurilor asociative neguvernmantale de
nivel național;
4. 9 membri aleși din rândul reprezentaților
Camerelor județene.

Național al Tineretului din România
Organele de conducere ale CNTR
trebuie să fie formate din oameni
activi, dornici să se implice și să își
aducă aportul în vederea îndeplinirii
obiectivelor CNTR. Ori o enumerare
exhaustivă nu ajută la îndeplinirea
obiectivelor ci poate creea un blocaj în
activitatea CNTR, în cazul în care nu
vor fi membri eligibili care să
candideze la conducerea CNTR.

4.
5.

asociative neguvernamentale de tineret de
nivel naţional.
Se propune spre completarea legii.

6.

Se propune spre completarea legii,
Secțiunea II – Organizarea și funcționarea
CNTR
Se propune pentru completarea legii

7.

Se propune pentru completarea legii

8.

Se propune pentru completarea legii

9.

Se propune pentru completarea legii

Art. 6 (3) Mandatul membrilor Consiliului
Director este de 4 ani.
Art. 11. Funcționarea CNTR este asigurată de:
a) Forumul Național;
b) Consiliul Director
Art. 12. Forumul Național este constituit câte
un reprezentant al fiecărei structuri membre a
CNTR. Structurile membre CNTR vor
transmite către secretariatul general Procesul
Verbal privind desemnarea reprezentantului
ce va face parte din Forumul Național.
Art. 13. Pot dobândi calitatea de membru al
CNTR, structurile care:
a) au capacitate deplină de exercițiu;
b) nu au antecedente penale;
c) nu au făcut poliție politică.
Art. 14. Mandatul membrilor Forumului
Național este de 4 ani, putând fi reînnoit de
către structura membră CNTR prin
intermediul Adunării Generale a acesteia.
Art. 15.
(1) Organizațiile membre CNTR voi înainta
secretariatului CNTR procesul verbal
al Adunării Generale privind numirea
membrilor numiți, cu cel puțin 30 de
zile înaintea expirării mandatului
membrului în activitate.
(2) Validarea noilor reprezentați se face
individual, prin verificarea îndeplinirii
condițiilor legale de secretarul CNTR,
pe măsura depunerii documentelor de

În lege nu se specifică pe ce perioadă
se întinde mandatul membrilor
Consiliului Director al CNTR.
Completarea Legii este necesară în
vederea înființării și funcționării CNTR

10.

Se propune pentru completarea legii

11.

Se propune pentru completarea legii

organizațiile membre CNTR
(3) În cazul în care noul membru numit nu
îndeplinește condițiile prevăzute la art.
13, organizația care l-a desemnat
urmează să facă o nouă propunere.
(4) Procedura de numire acesteia precum
și documentele necesare numirii se
stabileşte prin regulamentul de
organizare şi funcţionare
Art. 16.
(1) Calitatea de membru al Forumului
Național încetează în următoarele situații:
a) la expirarea mandatului;
b) în caz de deces;
c) în cad de demisie;
d) ca urmare a interzicerii, prin hotărâre
definitivă, a dreptului de a ocupa o funcţie sau
de a exercita o profesie ori de a desfăşura o
activitate de natura aceleia de care s-a folosit
pentru săvârşirea infracţiunii;
e) în situaţia în care structura membră CNTR
care l-a numit, cere revocarea sa;
f) în cazul în care nu mai îndeplineşte condiţia
prevăzută la art. 13
g) în situaţia în care structura membră CNTR
care l-a numit îşi pierde calitatea de
confederaţie reprezentativă la nivel naţional
și/sau județean.
(2) Procedura revocării calităţii de membru al
Forumului Național se stabileşte prin
regulamentul de organizare şi funcţionare.
Art. 17. Consiliul director, ales de Forumul
naţional, este format din:
a) preşedinte, ales din rândul reprezentanţilor

12.

Se propune pentru completarea legii

13.

Se propune pentru completarea legii

14.

Se propune pentru completarea legii

structurilor asociative neguvernamentale de
nivel naţional;
b) secretar general, ales din rândul
reprezentanţilor structurilor asociative
neguvernamentale de nivel
naţional;
c) 6 vicepreşedinţi, aleşi din rândul
structurilor asociative neguvernamantale de
nivel național;
d) 9 membri aleși din rândul reprezentaților
Camerelor județene.
Art. 18.
(1) Consiliul Director al CNTR asigură
conducerea în intervalul dintre ședințele
Forumului Național.
(2) Atribuțiile și modul de lucru al consiliului
Director sunt stabilite prin Regulamentul de
Organizare și Funcționare al CNTR.
Art. 19.
(1) Președintele CNTR este ales la propunerea
părților prin votul Formului Național, dintre
membrii acestuia, cu o majoritate de trei
pătrimi din numărul total al membrilor
Forumului Național.
(2) Mandatul președintelui CNTR este de 4 ani.
(3) Președintele CNTR este ordonator de
credite.
Art. 20. Președintele CNTR îndeplinește
următoarele atribuții:
a) Reprezintă CNTR în fața
Parlamentului, Guvernului și a
celorlalte autorități publice, precum și
în relațiile cu terții în baza unui
mandat aprobat de Forumul Național;

15.

Se propune pentru completarea legii

16.

Se propune pentru completarea legii

17.

Se propune pentru completarea legii

b) semnează actele CNTR;
c) angajează și, după caz, numește,
potrivit legii, personalul din aparatul
CNTR;
d) exercită orice alte atribuții care îi revin
potrivit legii sau hotărârii Forumului
Național.
Art. 21. Atribuțiile vicepreședinților CNTR și ai
membrilor aleși se stabilesc prin regulamentul
de organizare și funcționare.
Art. 22.
(1) În structura CNTR funcționează un
secretariat general, care este aparatul de lucru
de specialitate și tehnico-administrativ.
(2) Atribuțiile secretariatului general se
stabilesc prin regulamentul de organizare și
funcționare.
Art. 23.
(1) Comisiile de specialitate temporare sunt
structurile CNTR care analizează problemele
specifice domeniilor de activitate pentru care
sunt constituite şi care propun Forumului
Național măsuri de soluţionare a acestora.
(2) În cadrul comisiilor de specialitate sunt
analizate proiectele de acte normative
înaintate de iniţiatori şi sunt elaborate
proiectele de avize ce vor fi supuse dezbaterii
Forumului Național.
(3) Comisiile de specialitate sunt conduse de
un președinte ales dintre vicepreședinții
CNTR, prin votul Forumului Național cu votul
a 50% din numărul total al membrilor.
Preşedintele de comisie este ales în cazul
fiecărei părţi prin vot, conform unei proceduri

18.

Se propune pentru completarea legii

19.

Se propune pentru completarea legii
Dispoziții finale și tranzitorii

Președinte JCI România,
Diana Mardarovici

stabilite prin regulamentul propriu de
organizare şi funcţionare.
(4) Preşedintele comisiei de specialitate
stabileşte programul de lucru şi problemele
care urmează a fi dezbătute şi le propune
aprobării prin vot membrilor comisiei.
Art. 24.
(1) Numărul membrilor comisiilor de
specialitate va fi format din minim 50% din
numărul total al membrilor CNTR.
(2) Procedura de lucru a comisiilor de
specialitate se stabileşte prin regulamentul de
organizare şi funcţionare CNTR.
Art. 25. În termen de 90 de zile de la
înființarea CNTR, Consiliul Director are
obligația redactării și supunerii la vot a
regulamentului de organizare și funcționare,
în cadrul plenului Forumului Național.
Regulamentul de organizare și funcționare va
fi adoptat cu votul a trei pătrimi din numărul
total de membri ai Forumului Național.
Comisia de politici economice JCI România,
Florin Vasile Ioniță – Vicepreședinte JCI România;
Gabriel Negrean – JCI București;
Daniela Fântână – JCI Constanța;
Horia Aurelian Neș – JCI Cluj;
Cătălin Constantin Zamfir – JCI Craiova;
Diana Sanda Mihalcea – JCI Iași;
Loredana Egri – JCI Târgu Mureș;
Paul Pfaff – JCI Timișoara

