
 

 

Nr. 52/02.03.2017 

Către Partidul Social Democrat 

În atenția domnului Liviu DRAGNEA, Președinte 

 

 

Stimate domnule Președinte,  

 

Consiliul Tineretului din România, federația care reprezintă tinerii și organizațiile de tineret din 

România la nivel național și internațional, vă roagă să solicitați reprezentanților partidului 

dumneavoastră implicați în consilii județene, consilii locale ale municipiilor reședință de județ și 

Consiliul General al Municipiului București să asigure respectarea la nivelul autorităților locale a 

prevederilor legii tinerilor referitoare la finanțarea activităților de tineret și consultarea 

organizațiilor neguvernamentale de tineret. De asemenea, având în vedere că faceți parte din 

coaliția de guvernare, vă rugăm să solicitați Guvernului să asigure, prin intermediul prefecților, 

respectarea legii tinerilor de către autoritățile menționate. 

 

În noiembrie 2016, am încheiat un protocol de colaborare cu Partidul Social Democrat, prin care s-

au pus bazele unei colaborări în sensul prioritizării politicilor de tineret și consultării organizațiilor de 

tineret în elaborarea, adoptarea și implementarea politicilor de tineret. Cu acea ocazie, v-ați asumat 

susținerea Rezoluției Tinerilor, document ce reunește principalele priorități ale mișcării de tineret 

din România și care stipulează, printre altele: 

 

 „Rolul autorităților locale în construirea unui viitor mai bun pentru tineri trebuie întărit prin crearea 

de strategii (...) susținute prin măsuri adecvate, finanțate corespunzător. Primăriile și  consiliile 

județene trebuie (...) să asigure implicarea tinerilor și a organizațiilor de tineret în procesele 

decizionale și în implementarea efectivă a măsurilor care îi vizează, prin înființarea de consilii 

consultative funcționale și prin mecanisme transparente de finanțare a activității acestora.” – 

Rezoluția Tinerilor, noiembrie 2016 (sublinierile ne aparțin) 

 

De asemenea, Legea Tinerilor nr. 350/2006 prevede: 

 

„(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) 

 

„Politicile în domeniul tineretului au la bază următoarele principii generale: 

(...) 

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) 

 

„(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 administrativteritoriale.” (Art. 10) 

 

Prefecții pot interveni pentru respectarea prevederilor legii tinerilor. Conform atribuțiilor stabilite 

prin Legea 340/2004, aceștia  

 

„asigură, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, aplicarea şi respectarea 

Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum 

şi a ordinii publice;” (articolul 19, aliniatul (1), litera a). 

 

Experiența acumulată prin proiectul „Tineri pentru democrație: transparență și bună guvernare în 

alocarea și gestionarea fondurilor pentru tineret la nivelul autorităților locale” implementat de 

Centrul pentru Politici Educaționale, Consiliul Tineretului din România și Societatea Academică din 

România (www.tineripentrudemocratie.cpedu.ro) ne arată că în anii anteriori un procent foarte mic 

al autorităților locale vizate de Legea Tinerilor își respectă obligațiile legale referitoare la 

constituirea Fondului destinat activităților de tineret și mult mai puține au constituit consilii 

consultative pe probleme de tineret. Considerăm, în aceste condiții, că implicarea dvs. este 

fundamentală pentru aplicarea prevederilor legale.  

 

Astfel, având în vedere obligația autorităților publice în sprijinirea și consultarea tinerilor, inclusiv dar 

nu limitat la alocarea de finanțări publice pentru sectorul de tineret și constituirea unui consiliu 

consultativ pentru tineret pe lângă consiliul local / județean, vă rugăm să ne sprijiniți și să solicitați 

primarilor și consilierilor locali și județeni membri ai partidului dvs. să respecte legislația în vigoare 

în domeniul tineretului, respectiv Guvernului să asigure, prin prefecți, respectarea acesteia, prin 

aplicarea măsurilor mai sus amintite. 

 

Mulțumindu-vă pentru colaborare, vă asigurăm de distinsa noastră solicitudine. 

Președintele Consiliului Tineretului din România, 

Mihai DRAGOȘ 

 


