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Preambul

Consiliul Tineretului din România este federația care reprezintă drepturile și
interesele tinerilor și organizațiilor de și pentru tineret din România, la nivel național și
internațional. Unul dintre pilonii de bază ai activității noastre este încurajarea și
facilitarea participării politice a tinerilor, astfel încât nevoile și dorințele acestora să fie
tratate cu responsabilitate de către decidenți, prin decizii adoptate în deplină
cunoștință de cauză și politici publice de tineret adecvate.

Tinerii sunt prezentul, dar și viitorul României, iar toate deciziile pe care politicienii le
pronunță acum vor avea un impact în viața tinerilor, fie el pozitiv sau negativ, pentru o
perioadă considerabilă. Aceștia sunt o categorie socială cu nevoi distincte, care nu
pot fi înțelese decât printr-un dialog constant și cooperare.

De asemenea, ei însumează o bună parte din populația activă, dar și grupa de vârstă
care a înregistrat cel mai drastic declin demografic în ultimii 15 ani: numărul tinerilor
s-a redus cu aproximativ o treime, iar primele date ale recensământului din 2021
confirmă, încă o dată, îmbătrânirea îngrijorătoare a populației României (potrivit
datelor Institutului Național de Statistică).

Deși 2022 a fost proclamat ca fiind Anul European al Tineretului, tinerii din România
nu au resimțit acest lucru, o cauză esențială fiind lipsa unor acțiuni clare întreprinse
de autoritățile statului, în special cele cu atribuții în domeniul tineretului. Având în
vedere că unul dintre obiectivele principale ale Anului European al Tineretului este să
celebreze și să încurajeze implicarea tinerilor în societate, iar peste numai doi ani vor
avea loc toate cele patru tipuri de alegeri, acum este momentul cheie în care putem
să luăm acțiune pentru consolidarea rolului esențial pe care tinerii îl au în evoluția
societății românești.

Pornind de la aceste considerente și de la valorile organizației noastre, am elaborat
acest manifest, document care conține atât analiza stării de fapt a participării politice
a tinerilor din România, cât și măsuri prin care putem spori și încuraja implicarea
acestora.

Pentru a maximiza reprezentativitatea și relevanța acestui manifest, supunem
dezbaterii întregul conținut al acestuia, invitând în acest sens toți tinerii, organizațiile
de profil și ceilalți actori interesați și relevanți pentru a înregistra opinii, propuneri de
modificări, completări și orice alt gând pe care doresc să-l transmită folosind acest
formular: https://forms.gle/ncaSjFtfu9W8QaNa9 sau participând la consultările și
dezbaterile pe care le vom organiza în perioada următoare.

https://forms.gle/ncaSjFtfu9W8QaNa9
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Opiniile colectate în această perioadă vor fi incluse într-o versiune adăugită a
curentului manifest care va servi drept document strategic cu privire la participarea
politică a tinerilor din România.

Autor:
Valentina Ciobanu (Director Politici Publice CTR)

Colaboratori:
Miruna Dima, Amina Banu, Elena Nicolae, Dominique Ogreanu (participanți la
proiectul „Tineri. Voce. Reprezentare.”)
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Tinerii și participarea politică

Participarea politică este un concept fluid pentru care nu există o definiție universal
agreată, fiind influențată de o multitudine de factori, aflându-se într-o foarte strânsă
corelație cu particularitățile societății pe care o avem în vedere. Punctul comun al
majorității definițiilor emise în doctrină este faptul că participarea politică constă în
participarea voluntară a cetățenilor la actul de guvernare sau la orice altă activitate
care implică sau afectează sfera politică.

Așadar, participarea politică a tinerilor poate fi definită prin acele acțiuni întreprinse
voluntar de tineri, individual sau de un grup, care au ca scop influențarea sferei
politice. Participarea tinerilor, inclusiv cea politică, este garantată de Constituția
României, în alin. (5) art. 49:

„Autorităţile publice au obligaţia să contribuie la asigurarea condiţiilor pentru
participarea liberă a tinerilor la viaţa politică, socială, economică, culturală şi sportivă
a ţării.”

dar și de alte norme juridice interne și internaționale, dintre care menționăm și
prevederile alin. 2, art. 165 din Tratatul din 25 martie 1957 privind funcționarea
Uniunii Europene:

„(Acţiunea Uniunii urmăreşte:) să sprijine participarea tinerilor la viaţa democratică a
Europei”.

De asemenea, Obiectivul european de tineret numărul 9: Spațiu și participare pentru
toți, parte a Strategiei Europene de Tineret, lansează obiective specifice precum:

● asigurarea participării tinerilor în procesele decizionale, de la stabilirea
agendei, până la implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor, prin
mijloace accesibile acestora;

● asigurarea unei participări incluzive a tinerilor;

● oferirea de spații și informații necesare participării tinerilor;

● susținerea financiară și recunoașterea importanței organizațiilor de tineret și
lucrului cu tinerii în sprijinirea participării tinerilor, incluziunea acestora și
educația nonformală.



6

Niveluri ale participării politice

Participarea politică se realizează pe mai multe niveluri, de la nivel local, până la cel
internațional, în funcție de obiectivele avute în vedere prin acele acțiuni. Aceste
niveluri pot fi delimitate și caracterizate astfel:

● Individual

Prin participarea politică la nivel individual, la nivelul propriei persoane, nu se
urmărește neapărat influențarea unor politici publice, cât alinierea propriului mod de
viață cu anumite ideologii. Spre exemplu, alegerea anumitor persoane de a avea un
regim alimentar vegan poate avea ca motivație ameliorarea sănătății mediului și
faunei.

● Local

Prin participarea politică la nivel local, cetățenii întreprind acțiuni pentru influențarea
procesului decizional și politicile publice locale. Câteva forme de participare politică
la nivel local sunt: votarea/candidarea la alegerile pentru consiliul local, consiliul
județean și primar, susținerea publică a unui anumit candidat, votarea în cadrul unui
referendum, participarea la ședințele consiliului local și/sau consiliului județean,
implicarea în consilii consultative și grupuri de lucru pe probleme de tineret,
transmiterea de petiții adresate autorităților administrației locale, emiterea de opinii și
poziții cu privire la anumite decizii de interes local, lobby și advocacy pentru
influențarea unor politici la nivel local etc.

● Național

Participarea politică la nivel național are drept obiectiv influențarea procesului
decizional și politicilor publice de interes național. O parte dintre mijloacele de
participare politică la nivel național sunt: votarea/candidarea pentru Parlamentul
României, Președintele României, susținerea anumitor candidați, implicarea într-un
partid politic și/sau organizație de tineret a unui partid politic, participarea la ședințele
publice ale autorităților statului de la nivel național, înaintarea de petiții, opinii și/sau
poziții cu privire la anumite probleme de interes național, implicarea într-o organizație
a societății civile care are ca scop influențarea politicilor publice, participarea la
consultări, dezbateri publice și grupuri de lucru pe anumite subiecte, exercitarea
dreptului de inițiativă populară etc.
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● Internațional

Participarea politică la nivel internațional are misiunea de a influența deciziile și
politicile publice de interes internațional. Niște exemple de oportunități de participare
politică la nivel internațional pentru tineri sunt: Dialogul Uniunii Europene cu Tinerii,
Conferința privind viitorul Europei, Consiliul Consultativ pentru Tineret al Consiliului
Europei, Consiliul Reunit pe Probleme de Tineret, dreptul la inițiativă legislativă,
dreptul la petiționare, implicarea într-o organizație transnațională ce are ca scop
influențarea deciziilor politice la nivelul organizațiilor internaționale etc..

Cum asigurăm o participare politică a tinerilor relevantă și
autentică?

Pentru identificarea unei participări autentice și relevante a tinerilor pot fi utilizate
câteva principii de bază, precum:

1. Participarea tinerilor trebuie să fie voluntară și desfășurată în
siguranță.

Acest principiu implică mai multe coordonate:

● Tinerii trebuie să se implice în respectiva acțiune, politică sau nu, din proprie
voință;

● Tinerii trebuie să aibă un spațiu sigur în care să se realizeze implicarea, online
sau fizic;

● Procesul de participare al tinerilor trebuie să fie unul sigur, lipsit de orice fel
de discriminare sau amenințare la adresa participanților și să creeze un mediu
în care tinerii să se simtă în siguranță să-și exprime opiniile liber.

2. Tinerii trebuie să aibă dreptul, oportunitatea și sprijinul să
participe.

Chiar dacă nu toate mijloacele de implicare a tinerilor sunt formalizate și legiferate,
această caracteristică poate constitui o garanție că tinerii pot participa, indiferent de
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voința subiectivă a anumitor persoane/grupuri de interese, o astfel de garanție fiind
esențială mai ales în participarea politică a tinerilor.

În lipsa reglementării unor mijloace, cel puțin elementare, care să faciliteze
participarea tinerilor, implicarea acestora devine facultativă și este lăsată la alegerea
anumitor figuri cu autoritate, ale căror judecată și intenții pot fi influențate foarte ușor
de factori externi și/sau subiectivitate. Aceste viduri legislative creează contextele
ideale pentru abuzuri de putere și excludere a tinerilor de la decizie, lucru care are
multiple efecte negative:

● Politici publice neadecvate nevoilor și dorințelor tinerilor;

● Scăderea încrederii în regimul politic, instituțiile politice și în guvernanți;

● Cultivarea apatiei civice care, într-un final, va duce la degradarea democrației;

● Declin demografic.

Desigur, pe lângă crearea cadrului politic și legislativ, aceste decizii trebuie să fie și
implementate. Astfel, nu este suficientă crearea unei politici publice și transpunerea
acesteia în legislație, ci este necesar ca procesul să continue, acele drepturi și
mecanisme de participare să se materializeze, iar tinerii să fie parte a întregului
proces.

Pe lângă toate acestea, este necesar ca nerespectarea acestor drepturi ale tinerilor
să fie sancționată, deci ca respectivele norme juridice să conțină și acest aspect, în
caz contrar, în lipsa unor sancțiuni, respectarea lor devine aproape opțională pentru
diverși actori rău intenționați.

Nu în ultimul rând, pentru a fi capabili să participe, tinerii trebuie să fie și sprijiniți, atât
de către stat, cât și de către societatea civilă, din două perspective principale: logistic
și educațional. Aceasta presupune ca tinerii să beneficieze atât de mijloacele
logistice pentru participare, resurse materiale și umane, cât și de o educație în acest
sens, care poate fi formală, nonformală și informală. Pentru a putea participa, tinerii
trebuie să cunoască, în primul rând că au această posibilitate, apoi să știe cum și să
aibă și mijloacele logistice să o facă.
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3. Tinerii trebuie să fie tratați ca adevărați parteneri de dialog, iar
opiniile lor să fie luate în considerare, nu doar ascultate.

Pentru ca participarea tinerilor să fie cu adevărat relevantă este nevoie ca opiniile pe
care aceștia le emit să fie luate în considerare. Acest lucru presupune ca guvernanții
să accepte faptul că domeniul tineretului este unul care necesită o expertiză
specifică, venită direct din partea tinerilor, aceștia fiind cele mai potrivite persoane
care să identifice și să trateze nevoile generației lor.

De asemenea, discuțiile dintre tineri și autorități ar trebui să fie considerate o resursă
pentru dezvoltarea politicii de tineret din România (și nu numai), nu doar niște etape
formale care trebuie să fie parcurse pentru adoptarea unei anumite decizii.

Acest aspect depinde atât de receptivitatea guvernanților, cât și de modul în care
aceste dialoguri sunt organizate: tinerii ar trebui să aibă suficient timp să dezbată
subiectul în cauză, atât intern, cât și în cadrul discuțiilor cu decidenții, colaborarea cu
decidenții să fie structurată în așa fel încât să creeze un spațiu sigur în care tinerii să
se simtă valorificați, iar abordarea utilizată să fie una prietenoasă și accesibilă tinerilor.

4. Participarea tinerilor trebuie să fie un proces, nu o acțiune
singulară care nu aduce niciun rezultat concret.

Acest principiu se referă la faptul că fiecare acțiune de participare a tinerilor, mai ales
cele de colaborare între tineri și guvernanți, trebuie să se completeze și cu niște
concluzii și acțiuni palpabile.

Deci, nu este suficientă organizarea, spre exemplu, a unei dezbateri publice online
de o oră și jumătate pentru a discuta un anumit subiect cu tinerii, aceasta poate fi
considerată cel mult un punct de plecare în participarea politică a tinerilor. Tinerii
trebuie să fie parte a întregului proces al acelei decizii, de la elaborarea acesteia,
până la implementare, monitorizare și evaluare.
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Scara participării tinerilor

De asemenea, pentru măsurarea gradului de relevanță și autenticitate a participării
tinerilor, putem folosi ca element de referință și scara participării creată de Roger
Hart, unde treptele inferioare reprezintă metode de participare a tinerilor de fațadă,
iar cu cât treptele avansează, cu atât participarea tinerilor are un impact mai mare.

Beneficiile participării politice a tinerilor

Participarea politică a tinerilor are multiple beneficii, atât pentru aceștia, cât și pentru
societate, în general:

1. Politici publice adecvate nevoilor și dorințelor tinerilor

Intervalul de vârstă în care o persoană este considerată a fi tânără în România, 14-35
de ani, conform Legii tinerilor nr. 350/2006 surprinde o bună parte din etapele pentru
dezvoltarea și maturizarea unui individ: parcurgerea educației elementare, formarea
personalității, dezvoltarea creierului și corpului, clădirea independenței materiale,
crearea de conexiuni noi cu oamenii, întemeierea unei familii etc. Aceste etape
variază de la tânăr la tânăr și sunt influențate și de alți factori externi dinamici, ceea
ce face ca nevoile tinerilor să fie unele foarte specifice și diferite față de alte grupe de
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vârstă, în consecință acestea nu pot fi cunoscute și satisfăcute decât printr-o
colaborare constantă cu aceștia.

O politică publică neadecvată nu numai că poate să nu producă niciun efect pozitiv
asupra tinerilor, dar poate chiar să-i influențeze negativ. Spre exemplu, modificarea
condițiilor de eligibilitate pentru programul „Prima casă” (actualmente „Noua casă) a
determinat ca mulți tineri să nu mai poate accesa acele fonduri din cauza faptului că
ele erau distribuite unor persoane care nu aveau o nevoie atât de mare de acestea1.
Deci, soluția pentru evitarea acestor situații neplăcute, atât pentru tineri, cât și din
prisma resurselor publice utilizate în mod necorespunzător, constă într-o participare
politică semnificativă a tinerilor.

Nu în ultimul rând, având în vedere că tinerii sunt și vor fi afectați cel mai mult de
toate aceste decizii, ține de responsabilitatea și moralitatea guvernanților să parcurgă
toate etapele politicii publice alături de beneficiarii acesteia, lucru susținut și de
reglementările în vigoare.

2. Sporirea sentimentului de apartenență la comunitate și
creșterea încrederii tinerilor în guvernanți

Prin oferirea de sprijin și oportunități de participare tinerilor, aceștia vor interpreta
acțiunile respective drept unele de receptivitate, respect față de drepturile și rolul lor
în societate, dar și transparență, interes și dorință de colaborare din partea
guvernanților. Acest lucru nu-i va determina doar să contribuie la chestiunile în cauză,
ci le va crea și un sentiment de proprietate față de politica respectivă, determinând o
mai bună implementare și o serie de rezultate mai bune ale acesteia, fapt care va
determina, la rândul său, eficientizarea resurselor publice utilizate.

De asemenea, prin faptul că tinerii au fost implicați în acel proces, li se creează un
mai mare sentiment de apartenență față de comunitatea în cauză, dar și o mai mare
încredere în guvernanți și în instituțiile statului, lucru care va genera continuitate în
participare și, indirect, va reduce posibilitatea ca tinerii să-și dorească să părăsească
comunitatea respectivă.

1 Poziția noastră integrală poate fi consultată aici: https://ctr.ro/ministrul-finantelor-vrea-sa-lase-tinerii-
in-strada/.

https://ctr.ro/ministrul-finantelor-vrea-sa-lase-tinerii-in-strada/
https://ctr.ro/ministrul-finantelor-vrea-sa-lase-tinerii-in-strada/
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3. Dezvoltarea tinerilor și formarea acestora în cetățeni mai activi
și responsabili politic

Cetățenia activă se deprinde prin practică, în viața de zi cu zi, în familie, în grupurile
pe care tânărul le frecventează, astfel, introducerea unei materii în programa școlară
nu este suficientă pentru formarea unor cetățeni activi politic, ci este necesar ca
aceste noțiuni teoretice să fie urmate de acțiuni practice. În același timp,
recunoașterea și sprijinirea educației nonformale este imperioasă, deoarece în lipsa
educației formale sau în completarea acesteia, de multe ori cel mai eficient și util
mod de învățare se dovedește a fi cel nonformal.

Aceste acțiuni practice pentru cultivarea participării politice în rândul tinerilor se pot
traduce în: organizarea de consultări și dezbateri publice cu aceștia, constituirea unui
consiliu consultativ pe probleme de tineret, formarea de grupuri de lucru sau co-
managementul împreună cu aceștia, încurajarea participării la vot și candidaturile la
alegeri din partea tinerilor etc.

Participarea tinerilor poate să înceapă încă de pe băncile școlii, prin consiliile elevilor,
poate să continue în studenție prin asociațiile de studenți, în organizațiile de tineret
etc., iar celelalte mecanisme de participare menționate necesită doar un minimum de
efort din partea autorităților, însă generează un impact pozitiv pe termen scurt, mediu
și lung asupra tinerilor și societății, nu numai prin participarea tinerilor în sine, ci și
prin faptul că formează deprinderea acestora de a se implica în calitate de cetățeni.

Implicit, această deprindere va crea mediul propice ca societatea să fie condusă de
lideri din ce în ce mai competenți și apropiați de cetățeni, impactul pozitiv al acestui
aspect fiind unul evident.

4. Responsabilizarea guvernanților

La momentul actual, tinerii nu reprezintă o masă cu greutate în participarea
electorală, de aceea, în lipsa unei participări ulterioare susținute, este posibil ca
aceștia să fie neglijați de către decidenți, pentru simplul fapt că ei nu fac parte din
clientela lor politică, iar, în definitiv, fiecare partid politic și politician are ca scop
câștigarea puterii. Sancțiunile politice, în cazul nerespectării programului politic care
a determinat alegerea, sunt aproape inexistente, deci singura cale prin care
guvernanții pot fi responsabilizați de către tineri este participarea politică dintre
ciclurile electorale.
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Această responsabilizare are rolul de a determina colaborarea dintre tineri și
decidenți, astfel încât prioritățile tinerilor să nu fie uitate din agenda politică a
guvernanților. Din punctul nostru de vedere, colaborarea este benefică pentru
ambele părți implicate: guvernanții beneficiază de expertiza tinerilor în problemele
care îi privesc, deci vor fi capabili să ia decizii și să creeze politic beneficii pentru
tineri, cu un minim de resurse necesare, iar tinerii vor beneficia de rezultatele unor
politici de tineret create după nevoile lor specifice.

5. Ameliorarea calității democrației prin contribuirea la crearea
unui proces decizional transparent și legitim

Unul dintre principiile fundamentale ale unui regim democratic este participarea
cetățenilor la guvernare, implicit și a tinerilor. Tinerii sunt categoria socială care,
modelată corespunzător, în spiritul participării politice, pot să creeze efecte pozitive
pentru întreținerea democrației pe termen lung, prin perpetuarea bunelor practici
către viitoarele generații.

Acest lucru va conduce la o revitalizare continuă a democrației care va deveni din ce
în ce mai legitimă, transparentă și atractivă pentru cetățeni, datorită faptului că
aceștia deja și-au format deprinderea de a se implica în procesul de guvernare, deci
societatea în care trăiesc va fi construită chiar de ei, nu de o masă relativ redusă de
cetățeni activi politic, cum întâlnim în prezent.

Etape ale participării politice a tinerilor

Participarea politică nu este un eveniment singular, de sine stătător, aceasta
reprezentând un întreg proces, la care cetățenii și tinerii pot fi implicați pe tot
parcursul guvernării, de la alegerea reprezentanților și numirea guvernanților, până la
încheierea mandatelor acestora. În acest sens, identificăm două etape principale ale
participării politice:

1. Participarea electorală

În această etapă, cetățenii își aleg liderii care-i vor reprezenta și care vor lua decizii în
numele lor, ori înaintează demersurile pentru ca ei înșiși să devină reprezentanții
cetățenilor. Aceasta este o etapă esențială a procesului de participare politică,
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deoarece va determina direcția și obiectivele pe termen scurt, mediu și chiar lung ale
agendei publice, deci va influența decisiv viața cetățenilor și, implicit, a tinerilor.

De asemenea, reprezintă unul dintre cele mai importante elemente care conferă
legitimitate regimului democratic, dar și guvernării. Cu cât participarea electorală
este mai pronunțată, cu atât guvernarea va fi mai apropiată de cetățeni, atât din
punctul de vedere al încrederii pe care aceștia o au în instituțiile statului, cât și al
relevanței politicilor publice, acestea fiind mai aliniate cu nevoile și dorințele
cetățenilor. În cele ce urmează, vom analiza cât de eficiente sunt curentele modalități
de participare electorală pentru participarea politică a tinerilor.

Dreptul de vot

Cadru legal:

● Constituția României
● Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
● Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,

pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și
pentru modificare și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali

● Legea nr. 370/2004 privind alegerea Președintelui României, republicată
● Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru

Parlamentul European, republicată
● Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată
● Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și Camerei Deputaților, precum

și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
● Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și

completarea Legii 208/2015 privind alegerea Senatului și Camerei Deputaților,
precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente

● Protocolul adițional 12 la Convenția europeană, art. 3
● Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene proclamată la 7 decembrie

2000, intrată în vigoare odată cu tratatul de la Lisabona la 1 ianuarie 2009

Dreptul de vot este un drept electoral fundamental, exclusiv politic, garantat prin
Constituția României. Acesta reprezintă modul prin care poporul își exercită
suveranitatea în mod direct, cu alte cuvinte, prin vot, cetățenii decid singuri cum va
arăta politica statului, prin alegerea de reprezentanți sau prin referendum.



15

Prin exercitarea dreptului de vot în cadrul alegerilor, cetățenii decid cine îi va
reprezenta în Parlamentul României, Parlamentul European, consiliul local, consiliul
județean și cine va fi primarul localității, Președintele României sau președintele
consiliului județean. Prin natura mandatului reprezentativ pe care acești aleși îl
câștigă, în cazul unui vot favorabil din partea cetățenilor, sunt împuterniciți să decidă
în numele acestora, deci să controleze întreaga politică a unității administrativ-
teritoriale, respectiv a statului.

În consecință, votul în cadrul alegerilor este o etapă crucială pentru implicarea
politică a cetățenilor, deci acesta ar trebui să fie cât mai incluziv pentru toate
categoriile sociale, inclusiv pentru tineri.

Cetățenii își pot exercita dreptul de vot și în cadrul unui referendum, care poate avea
caracter decizional sau consultativ și se poate desfășura atât la nivel local, cât și la
nivel național. În cadrul referendumului, cetățenii își exercită puterea în mod direct,
nu prin reprezentarea aleșilor, exprimându-și punctul de vedere cu privire la
subiectul supus referendumului.

Votul în cadrul referendumului este, de asemenea, deosebit de important pentru
participarea politică, deoarece, în ciuda faptului că din punct de vedere juridic
referendumul poate să nu aibă caracter obligatoriu pentru decident, acesta poate fi
considerat obligatoriu din punct de vedere moral și politic - dacă în rândul comunității
pe care o reprezintă s-a creat o anumită majoritate, de obicei ar fi indicat ca voința
majorității să fie respectată. În plus, prin referendum se poate vota și retragerea
mandatului aleșilor (cu excepția parlamentarilor).

Condițiile dreptului de vot în România

Pentru a avea drept de vot în România, este necesar ca cetățenii români2 să
îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

● Să aibă vârsta de minimum 18 ani, împliniți până la data alegerilor inclusiv;

● Să nu fie debili sau alienați mintali, puși sub interdicție;

● Să nu fie condamnați, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea
drepturilor electorale.

2 Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene care au reşedinţa sau domiciliul pe teritoriul
României, au drept de vot şi de a fi aleşi ca membri din România în Parlamentul European, potrivit
Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European,
republicată.
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Considerăm că pragul minim de vârstă impus pentru deținerea dreptului de vot este
unul restrictiv, care conduce la o reprezentare politică a tinerilor deficitară:

● Tinerii sunt o categorie socială cu nevoi specifice, dar care, din diverse
considerente, pe care le-am analizat în poziția noastră referitoare la prezența
la vot a tinerilor la alegerile parlamentare din anul 2020, nu sunt atât de activi
electoral comparativ cu restul cetățenilor cu drept de vot. Așadar, reducerea
numărului de tineri cu drept de vot cu peste 400.000, în condițiile în care
tinerii de la vârsta de 16 ani dețin majoritatea drepturilor și obligațiilor pe care
le au și cetățenii majori, este nejustificată și nu face decât să diminueze și mai
mult relevanța tinerilor pentru decidenți.

● Reprezentând o masă electorală restrânsă, politicienii se vor concentra pe
crearea unui program politic care să respecte nevoile și dorințele principalei
clientele politice a lor, astfel, tinerii ajung să fie neglijați și tratați cu
superficialitate, lucru care va avea urmări negative atât pe perioada
mandatului respectivilor aleși, cât și pe termen lung, alimentând neîncrederea
și dezamăgirea tinerilor în guvernanți și instituțiile statului, inclusiv în procesul
democratic.

Dreptul de a fi ales

Cadru legal:

● Constituția României
● Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,

pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și
pentru modificare și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor
locali

● Legea nr. 370/2004 privind alegerea Președintelui României, republicată
● Legea nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor

electorale, republicată
● Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și Camerei Deputaților, precum

și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
● Legea nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru

Parlamentul European, republicată
● Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene proclamată la 7 decembrie

2000, intrată în vigoare odată cu tratatul de la Lisabona la 1 ianuarie 2009

https://ctr.ro/de-ce-n-au-mers-tinerii-la-vot/
https://ctr.ro/de-ce-n-au-mers-tinerii-la-vot/
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Dreptul de a fi ales este un drept electoral fundamental exclusiv politic, reglementat
la nivel constituțional în art. 37, prin care anumiți cetățeni au posibilitatea de a fi aleși
în organele reprezentative ale statului, deci de a îndeplini un mandat de reprezentare
a cetățenilor. Alături de dreptul de vot, și această formă de participare politică este
una dintre cele mai importante, fiind cea care determină care sunt persoanele care
vor dicta politica locală/națională pe o perioadă de patru sau cinci ani.

Importanța activității acestor persoane pentru viitorul cetățenilor crește exponențial
mai ales având în vedere faptul că, în cazul mandatelor reprezentative, cetățenii nu le
pot impune aleșilor ce decizii să adopte, pot doar transmite opinii și propuneri care
pot fi luate în considerare sau nu, iar revocarea din mandat nu este posibilă sau este
foarte dificil de înfăptuit.

Pentru a putea fi aleși, cetățenii trebuie să îndeplinească mai multe condiții:

● Să aibă cetățenie română3 și să domicilieze pe teritoriul României4;

● Să aibă drept de vot;

● Să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puțin 23 de ani
pentru a fi aleși în Camera Deputaților sau în organele administrației publice
locale (consiliul județean, președintele consiliului județean, consiliul local,
primarul localității), vârsta de cel puțin 33 de ani pentru a fi aleși în Senat și
vârsta de cel puțin 35 de ani pentru a fi aleși în funcția de Președinte al
României;

● Să nu le fie interzisă asocierea în partide politice (cum este reglementat în
cazul judecătorilor Curții Constituționale a României, avocaților poporului,
magistraților, membrilor activi ai armatei, polițiștilor și altor categorii de
funcționari publici).

Considerăm că aceste praguri minime de vârstă necesare în candidarea pentru
funcțiile și demnitățile publice în cauză nu mai sunt adecvate societății contemporane,
fiind nejustificat de ridicate, acest lucru generând o reprezentare politică deficitare a
tinerilor în foruri decizionale cheie, precum sunt Parlamentul României, consiliul local
și consiliul local, dar și în cazul funcțiilor de primar și Președinte al României.

3 Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene care au reşedinţa sau domiciliul pe teritoriul
României, au drept de vot şi de a fi aleşi ca membri din România în Parlamentul European, potrivit
Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European,
republicată.
4 Sunt eligibili pentru a fi aleși în Parlamentul European și cetățenii români care au domiciliul sau
reședința în străinătate și îndeplinesc celelalte condiții de eligibilitate.
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Spre exemplu, datele furnizate de Politoscop, referitoare la structura demografică a
actualei legislaturi arată faptul că doar 26% dintre parlamentari au vârsta sub 40 de
ani, dintre care numărul lor exact, pe categorii de vârstă și sexe este următorul,
această statistică ilustrând realitatea tragică cu care se confruntă tinerii, în special
femeile tinere, din România în ceea ce privește reprezentarea lor politică:

Deși opiniile despre implicarea tinerilor sunt diverse, un lucru este cert - scena
politică actuală nu are un interes ridicat de a atinge cel mai înalt grad de participare a
acestora în procesele legislative. Tinerii sunt consilieri, organizatori de consultări,
inițiatori ai proiectelor, însă nu influențează și dețin puterea. Doar 3% dintre
parlamentari (12 parlamentari) au vârsta cuprinsă între 25 și 30 de ani. Nu există
niciun ministru cu vârsta sub 30 de ani.

Parlamentul României este „organul reprezentativ suprem al poporului român și
unica autoritate legiuitoare a țării”, potrivit art. 61 alin (1) din Constituția României.
Având în vedere diferențele colosale dintre proporția de tineri rezidenți în România și
proporția de tineri membri ai Parlamentului, reprezentarea tinerilor este viciată și
lăsată la latitudinea deschiderii la dialog a parlamentarilor cu reprezentanții tinerilor
proveniți din societatea civilă. Însă, acest lucru nu este nicidecum suficient sau
mulțumitor, fiind conștienți, în același timp, de faptul că tinerii au o capacitate bună
de înțelegere a generației lor.

Momentan nu există o statistică a tinerilor implicați în sistemul politic la nivel local și
județean. La alegerile din 2020, atât locale, cât și naționale, Biroul Electoral Central
nu a publicat statistici privind vârsta candidaților, respectiv vârsta celor aleși în
funcție. În 2016, însă, la alegerile locale, pe listele de candidatură se aflau 25.596 de

https://www.politoscop.ro/category/institutii-politice/parlamentul-ro/2020-2024/
https://www.politoscop.ro/category/institutii-politice/parlamentul-ro/2020-2024/


19

persoane cu vârsta între 23 și 30 de ani. Peste 400 aveau sub vârsta minimă de 23
de ani și au fost excluse. Acest lucru ne arată că există tineri ce vor să facă parte din
administrații locale.

Implicarea directă a tinerilor în forurile decizionale locale este și ea foarte importantă,
acestea funcționând tot pe principiul reprezentativității aleșilor pentru comunitate, dar
și al autonomiei locale, fiind recunoscută chiar la nivel constituțional necesitatea unei
abordări politice personalizate în funcție de particularitățile fiecărei unități
administrativ-teritoriale în parte.

Sporirea drepturilor electorale ale tinerilor, atât cel de vot, cât și cel de a fi ales, este
necesară și din prisma faptului că majoritatea tinerilor se simt excluși din procesul
decizional, potrivit datelor revelate de Eurobarometrul de opinie al tinerilor desfășurat
în iunie 20215, lucru care genera o serie de alte consecințe negative, dintre care
reamintim creșterea apatiei politice și civice a tinerilor, scăderea posibilității ca
aceștia să-și dorească să mai rămână în țară și să devină chiar ei decidenți politici și,
pe termen lung, deteriorarea democrației.

2. Participarea politică dintre ciclurile electorale

Această etapă a participării politice cuprinde toate acțiunile întreprinse de cetățeni
pentru a influența decizii și politici publice, după ce guvernanții au fost aleși. Este, în
opinia noastră, cea mai importantă etapă, având în vedere că acum este momentul
când toate promisiunile electorale ale politicienilor pot să devină realitate sau nu, ori
o politică de tineret lipsă sau neadecvată poate să se transforme într-una benefică
pentru tineri.

Dreptul de asociere

Cadru legal:

● Legea nr. 14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de
Informații

● Legea nr. 62/2011 - Legea dialogului social, republicată
● Legea nr. 37/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției

Comunitare

5 Eurobarometer, Youth Survey 2021

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2574
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● Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a
campaniilor electorale, republicată

● OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
● Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene proclamată la 7 decembrie

200, intrată în vigoare odată cu Tratatul de la Lisabona la 1 ianuarie 2009
● Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

ratificată de România prin Legea nr. 30/1994

Dreptul cetățenilor de asociere este reglementat la nivel constituțional în art. 40.
Aceasta este un drept fundamental, social-politic, care constă în posibilitatea
cetățenilor de a se asocia în partide sau formațiuni politice, sindicate, patronate și
alte tipuri de organizații, cu scopul de a participa la viața comunității, inclusiv cea
politică, pentru satisfacerea unor interese legitime comune.

Dreptul de asociere în partide sau formațiuni politice

Constituția României prevede faptul că „judecătorii Curții Constituționale a României,
avocații poporului, magistrații, membrii activi ai armatei, polițiștii și alte categorii de
funcționari publici stabilite prin lege organică” nu pot face parte din partide politice,
însă alte condiții pentru asociere sunt stabilite prin legi organice și de către partidele
politice. Art. 6 din Legea 14/2003 a partidelor politice - republicare prevede faptul că
doar cetățenii cu drept de vot pot face parte din partide politice. De asemenea, art. 8
al aceleiași legi specifică imposibilitatea unui cetățean de a face parte din mai multe
partide politice simultan.

Majoritatea partidelor politice din România au în componența lor și o structură
dedicată tineretului care are un rol mai mult sau mai puțin semnificativ în conturarea
politicilor de tineret ale partidului respectiv. În funcție de cât de responsabil este
realizată colaborarea dintre partid și organizația de tineret, dar și sprijinul și
mentoratul oferit de partid pentru tinerii din organizație, organizațiile de tineret ale
partidelor politice pot constitui un bun context de învățare și poate chiar punct de
plecare în cariera politică a tinerilor interesați.

Însă, analizând atât vârsta persoanelor aflate în partea superioară ierarhic a partidelor
politice, programul politic al acestora, dar și discursul și acțiunile organizațiilor
politice de tineret, putem observa că tinerii nu au o influență notabilă în ceea ce
privește politica de tineret a partidului, care ori este deficitară, ori lipsește întru totul.
În programul politic al partidelor, tinerii sunt menționați doar generic, iar urmărind
acțiunile întreprinse de actualii guvernanți, nici măcar aceste acțiuni generice nu au
fost înfăptuite încă.
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Dreptul de asociere în organizații ale societății civile

Cetățenii au posibilitatea să se asocieze cu organizații ale societății civile, precum
organizațiile neguvernamentale. Pentru tineri, asocierea într-o organizație
neguvernamentală (ONG), chiar dacă nu are neapărat misiunea de a influența decizii
și politici publice, este un bun prilej de dezvoltare a unor competențe și de dobândire
a experienței necesare pentru a fi niște cetățeni responsabili și activi.

Din păcate, statisticile arată interesul tinerilor români de a participa în activități de
voluntariat este unul scăzut, aflându-se printre cele mai reduse din Europa, fapt care,
considerăm noi, este cauzat de: suportul redus pe care ONG-urile îl primesc din
partea statului, lipsa promovării implicării civice în școli, familii și grupuri sociale ale
tinerilor, cultura populară care învață tânărul că acțiunile lui nu sunt importante și că
se implică în van dacă nu primește și o recompensă materială pentru munca lui,
totodată, stigmatizarea și discreditarea muncii angajaților din ONG-uri, selecția
redusă de spații unde tinerii să poată participa la activități, oportunitățile reduse
comparativ cu alte state europene etc.

Dreptul la petiționare

Cadru legal:

● Constituția României
● Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a

petițiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002
● Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene proclamată la 7 decembrie

2000, intrată în vigoare odată cu tratatul de la Lisabona la 1 ianuarie 2009

Dreptul la petiționare este un drept fundamental cetățenesc care conferă posibilitatea
cetățenilor român de a intra în contact direct cu autoritățile statului, prin înaintarea
unei petiții, care poate avea ca obiect soluționarea atât unor probleme de interes
personal, cât și unora de interes public. Pot depune petiții atât cetățenii, în mod
individual, cât și grupurile de cetățeni, informale sau legal constituite. După
înregistrarea petiției, autoritățile au obligația de a examina și răspunde la aceasta în
termen de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire cu încă 30 de zile în cazul
anumitor subiecte.
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Dreptul la inițiativă legislativă populară

Cadru legal:

● Constituția României
● Legea nr. 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni,

republicată
● Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea

actelor normative, republicată
● Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

republicată

Cetățenii români pot propune în mod direct o inițiativă legislativă, cu anumite condiții:

● Inițiativa legislativă a cetățenilor nu poate avea ca obiect probleme fiscale,
internaționale, amnistia și grațierea;

● Acest drept poate fi exercitat doar de către cel puțin 100.000 de cetățeni cu
drept de vot, proveniți din cel puțin un sfert din județele țării, iar în fiecare
județ sau în municipiul București trebuie să fie înregistrate cel puțin 5.000 de
semnături în sprijinul acestei inițiative6.

Acesta este un drept politic fundamental care oferă posibilitatea cetățenilor să
participe direct la procesul de guvernare. Totuși, chiar dacă prin revizuirea
constituțională din 2003 numărul de semnături din partea cetățenilor cu drept de vot
necesare exercitării acestui drept au fost reduse, acesta rămâne în continuare un
drept foarte dificil de accesat.

Din anul 1991 și până în prezent au fost inițiate doar șase inițiative legislative
populare (trei înainte de revizuire și trei după revizuire), dintre care doar patru au
îndeplinit condițiile necesare exercitării inițiativei. Una singură dintre acestea a
devenit și lege: Legea nr. 9/1990 privind interzicerea temporară a înstrăinării
terenurilor prin acte între vii. Însă, și aceasta a fost abrogată și a ieșit din vigoare
după un singur an de existență, prin art. 102 al Legii 18/1991 privind fondul funciar.

Chiar acum se află la Senat o inițiativă legislativă a cetățenilor, Pl-x nr. 237/2019, prin
care aceștia doresc modificarea Constituției, astfel încât persoanele pedepsite

6 În cazul inițiativelor legislative care au ca obiect legile ordinare și organice. În cazul inițiativei
populare de revizuire a Constituției, numerele de semnături din partea cetățenilor cu drept de vot
necesare sunt 500.000, care să provină din cel puțin jumătate din județele țării, iar din fiecare județ să
fie înregistrate cel puțin 20.000 de semnături în sprijinul inițiativei din partea cetățenilor cu drept de vot.
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definitiv cu măsuri privative de libertate, pentru fapte comise cu intenție, să nu mai
poată fi alese în administrația publică locală, Parlament sau în funcția de Președinte
al României. A fost adoptată de camera Deputaților cu o majoritate covârșitoare de
295 de voturi pentru, 0 abțineri și un singur vot împotrivă. Inițiativa legislativă a fost
transmisă Senatului, cameră decizională în această situație, de aproape doi ani, însă
de atunci nu s-a mai făcut niciun pas înainte.

Aceste tentative eșuate ale cetățenilor de a iniția o lege demonstrează că, în practică,
acest drept este ca și inexistent, date fiind exigențele necesare pentru exercitare (pe
care nu le contestăm neapărat, rezonând cu necesitatea existenței reprezentativității),
acest drept este cu atât mai inaccesibil pentru tineri, având în vedere că ei nu
dobândesc dreptul de vot decât după 18 ani, lucru care nu le permite nici să inițieze
un astfel de proces, nici să susțină unul aflat în desfășurare. Identificăm, astfel, încă o
carență în oportunitățile de participare politică pe care tinerii le au în România.

Proceduri de participare a cetățenilor la elaborarea actelor
normative

Cadru legal:

● Constituția României
● Ordonanță de urgență 57/2019 privind Codul administrativ
● Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

republicată

Potrivit Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, autoritățile administrației publice centrale și locale au obligația de a
implica cetățenii pe parcursul întregului proces de elaborare al actelor normative7, de
la intenția elaborării, până la luarea deciziei cu privire la adoptarea acelui act
normativ.

Astfel, autoritățile administrației publice au îndatorirea să:

● Anunțe cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre avizarea de către
autoritățile publice intenția elaborării proiectelor de acte normative, prin site-ul

7 Cu excepția actelor normative care vizează apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea
publică, interesele strategice economice şi politice ale ţării, precum şi deliberările autorităţilor, dacă
fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii; valorile, termenele de realizare şi datele
tehnico-economice ale activităţilor comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce
atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii; datele personale, potrivit legii.
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și sediul propriu și mass-media, autoritatea având obligația să transmită
proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au solicitat acest lucru.

Anunțul trebuie să cuprindă: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de
motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus,
un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al proiectului
actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi
pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind
proiectul de act normativ. După publicarea anunțului termenul de transmitere a
opiniilor trebuie să fie de cel puțin 10 zile calendaristice.

Autoritatea publică este obligată să organizeze o dezbatere publică pe acest subiect,
dacă acest lucru a fost solicitat de către o organizație legal constituită sau o altă
autoritate publică. Această dezbatere publică va fi încheiată doar în momentul în care
toate persoanele înscrise la cuvânt își vor fi exprimat recomandările cu privire la acel
act normativ.

● Persoanele interesate pot participa la ședințele publice ale autorității
administrației publice. Anunțul desfășurării ședinței este publicat cu cel puțin 3
zile înainte, prin afișarea în site-ul și sediul propriu și transmitere către mass-
media.

Din păcate, în practică aceste proceduri sunt adesea încălcate și/sau ignorate, mai
ales de către administrațiile publice locale și atunci când vine vorba despre tineri,
după cum am remarcat în experiența noastră și a altor tineri.

Libertatea întrunirilor

Cadru legal:

● Constituția României
● Legea 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
● Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de

conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată
● Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

ratificată de România prin Legea nr. 30/1994
● Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene proclamată la 7 decembrie

2000, intrată în vigoare odată cu tratatul de la Lisabona la 1 ianuarie 2009
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Libertatea întrunirilor este o libertate cu caracter social-politic care garantează
posibilitatea oamenilor de a se întruni în reuniuni publice sau private. Această
libertate capătă mai multe forme, dintre care noi o vom analiza pe cea a mitingurilor.
Mitingul este o formă de adunare publică prin care mai mulți oameni se adună într-un
loc să susțină o anumită idee. Spre exemplu, Marșul Pride este un meeting, o
adunare publică, având drept scop promovarea respectării drepturilor membrilor
comunității LGBTQIA+ din România.

Adunările publice, implicit mitingurile, sunt niște modalități foarte bune și eficiente
prin care cetățenii pot transmite un mesaj, fie către politicieni, fie către alți cetățeni
sau societate, în ansamblul său. Acest mesaj poate să fie (aproape) oricare: o
solicitare adresată guvernanților (ex.: scăderea prețului la combustibili), un protest
față de o anumită decizie politică (ex.: sporirea atribuțiilor Serviciului Român de
Informații), un miting pentru susținerea/sancționarea unui om politic etc.

Mitingurile, pe lângă mesajul scandat, aduc un plus valoare prin faptul că, reunind la
un loc mai mulți oameni în jurul aceleiași idei, transmit un mesaj de unitate, mai
puternic, deci sporesc exponențial șansele ca opiniile promovate în cadrul acestuia
să fie luate în considerare de către persoanele cărora le sunt adresate.

Organizarea și desfășurarea adunărilor publice, deci inclusiv a mitingurilor, este
reglementată prin Legea 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor
publice. Pentru a putea organiza o adunare publică în conformitate cu legislația în
vigoare, este necesar ca aceasta:

● Să se desfășoare într-un mod pașnic, care să nu aducă atingere liniștii și
ordinii publice și să nu stânjenească alte activități, precum circulația publică
sau funcționarea instituțiilor publice sau private;

● Dacă nu constituie o manifestare cultural-artistică, sportivă, religioasă,
comemorativă, ocazionată de o vizită oficială sau desfășurată în exteriorul sau
în incinta unei instituții de interes public sau privat, mitingul trebuie declarat la
primăria localității unde are loc cu cel puțin 3 zile înainte de desfășurarea
acestuia.

Această declarație este adresată primarului localității în cauză și trebuie să cuprindă:
denumirea sub care este cunoscut grupul organizator, scopul, locul, data, ora
începerii şi durata acţiunii, traseele de afluire şi defluire, numărul aproximativ al
participanţilor, persoanele împuternicite să asigure şi să răspundă de măsurile de
organizare, serviciile pe care le solicită din partea consiliului local, a poliţiei locale şi
jandarmeriei.
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Cu toate acestea, România nu are un trecut favorabil respectării și ocrotirii libertății
cetățenilor de a se întruni la mitinguri, abuzurile de putere făcându-și apariția periodic.

Mijloace de participare politică a tinerilor reglementate prin Legea
tinerilor nr. 350/2006

La momentul actual, Legea tinerilor nr. 350/2006 este principalul act normativ care
stipulează drepturile tinerilor din România și setează un cadru pentru politicile de
tineret. Mijloacele de participare politică a tinerilor reglementate prin această lege
sunt:

● Obligativitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, unităţilor,
instituţiilor şi serviciilor publice subordonate acestora de a sprijini activitatea
de tineret şi de a asigura cadrul adecvat de desfăşurare a acesteia la nivel
naţional şi local, în condiţiile legii.

● Diverse stimulente financiare și facilități fiscale pentru încurajarea
antreprenoriatului.

● Consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile
locale ale municipiilor reședință de județ au obligația de a include anual, în
cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret.

● Constituirea de consilii consultative formate din organizaţiile
neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau
instituţie publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate
tineretului.

Aceste mijloace de participare a tinerilor reglementate prin actuala Lege a tinerilor nr.
350/2006 sunt, evident, insuficiente pentru asigurarea unei participări politice
relevante a acestora, iar, în ciuda reglementărilor lacunare, nici măcar aceste norme
nu au fost puse corespunzător în practică. Spre exemplu, potrivit cercetărilor noastre,
la finalul anului 2021, la nivelul municipiilor reședință de județ din România existau
aproximativ 22 de consilii consultative pe probleme de tineret, dintre care doar
aproximativ 6 par a fi active.

Noua Lege a Tineretului, PL-x nr. 716/2018, care se află în proces de promulgare,
aduce o serie de îmbunătățiri în ceea ce privește facilitarea participării politice a
tinerilor:
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● Reglementează organizarea și funcționarea Registrului Național al
Organizațiilor Neguvernamentale de și pentru Tineret, Registrului Național al
Centrelor de Tineret, Registrului Național al Centrelor de agrement pentru
copii și tineri, Registrului furnizorilor de activități și servicii de tineret din
România, Registrului personalului de tineret din România și Platformei de
informare națională și de consultare publică în domeniul tineretului;

● Obligativitatea ca Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse să
desfășoare activități de cercetare socială în domeniul tineretului cel puțin o
dată pe an;

● Dezvoltarea unui program național de formare a personalului de tineret;

● Înfiinţarea Consiliul interministerial pentru politici de tineret, format din
reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale, cu rang de
secretar de stat, la care sunt invitați și reprezentanți ai organizațiilor naționale
reprezentative din domeniul tineretului, precum și ai organizațiilor
neguvernamentale specializate în domeniile abordate, având rol în elaborarea
și implementarea Politicii Naționale de Tineret;

● În dezbaterea tuturor problemelor care vizează politicile de tineret, autorităţile
administraţiei publice locale au obligaţia de a invita la şedinţă membri ai
consiliului consultativ de tineret sau membri ai forumului de tineret, după caz,
care funcţionează pe lângă autoritatea administraţiei publice locale respective;

● Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile
locale trebuie să adopte, în termen de maximum 6 luni de la data adoptării
prezentei legi, strategii locale în domeniul tineretului şi un plan de măsuri
pentru perioada mandatului lor;

● Autoritățile administrației publice locale publică anual un raport privind
implementarea strategiei locale pentru tineret, care este dezbătut în consiliul
consultativ pentru tineret, respectiv în forumul de tineret;

● Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale trebuie să susţină accesul
gratuit al tinerilor la programe de educaţie civică şi juridică;

● Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse trebuie să înființeze, prin
ordin al ministrului, Programul Național de Participare a Tinerilor;
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● Introduce sancțiuni pentru nerespectarea de către autorități a îndatoririlor față
de tineri, instituite prin prezenta lege.

Considerăm că aceasta reprezintă o evoluție față de actuala lege, însă reușita acestei
noi legi a tinerilor nu poate fi determinată decât după elaborarea normelor de
aplicare și, evident, implementarea acesteia.8

Mijloace neconvenționale de participare politică a tinerilor

Pe lângă mijloacele convenționale de participare politică ale tinerilor enumerate
anterior, în societatea românească se mai remarcă și forme neconvenționale de
participare politică ale tinerilor, precum activismul civic, modul prin care tinerii își fac
vocea auzită atunci când modalitățile tradiționale nu sunt suficiente, prin acțiuni de
lobby și/sau advocacy pentru promovarea anumitor politici sau influențarea anumitor
decizii.

Pentru a întreprinde acțiuni de lobby și advocacy este necesar ca tinerii să dețină în
primul rând informațiile necesare despre implementarea unor astfel de demersuri,
pentru asigurarea unei probabilități cât mai ridicate de succes.

Chiar dacă, de obicei, doar puțini tineri au acces la informații precum cele referitoare
la implementarea unei campanii de advocacy, potrivit Eurobarometrului pe probleme
de tineret desfășurat în iunie 2021, tinerii români par să fie implicați peste media
europeană în acțiuni precum: inițierea sau semnarea unei petiții (54% versus 42%),
participarea la un protest sau o demonstrație (29% versus 24%), participarea la o
consultare publică (17% versus 15%), implicarea într-o organizație de tineret (22%
versus 14%).

8 Poziția noastră cu privire la subiect poate fi consultată aici: https://ctr.ro/noua-lege-a-tinerilor-un-pas-
nu-un-salt/.

https://ctr.ro/noua-lege-a-tinerilor-un-pas-nu-un-salt/
https://ctr.ro/noua-lege-a-tinerilor-un-pas-nu-un-salt/
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De ce nu participă politic tinerii?

Nu există un singur factor care determină apatia politică a tinerilor, ci aceasta este
determinată de un sistem întreg de probleme, care se pot afla chiar în raport de
cauzalitate una cu cealaltă, astfel acesta devenind un ciclu repetat în care tinerii
ajung să nu mai participe politic. În urma analizei succinte a cadrului pe care tinerii
din România îl au pentru a participa politic, am ajuns la concluzia că principalii factori
determinanți ai neimplicării politice a tinerilor sunt cei menționați în cele ce urmează.9

Carențele legislative

După cum am observat în analiza anterioară a formelor de participare politică de care
tinerii români dispun în prezent, acestea sunt destul de limitate și nu creează cadrul
pentru o participare politică a tinerilor corespunzătoare nevoilor acestora. Această
remarcă se aplică atât formelor de participare politică adresate cetățenilor, în general,
cât și celor specifice tinerilor.

Tinerii se lovesc și de bariere legale care nu le permit exercitarea unor drepturi
politice decât după o anumită vârstă, cum este cazul dreptului de vot, dreptului de a
fi ales și dreptului de asociere într-un partid politic. Considerăm că aceste praguri
minime de vârstă nu au o justificare reală, ci sunt doar niște praguri psihologice pe
care tradiția și societatea le-au creat și perpetuat, în funcție de care este evaluată
competența unui tânăr de a participa la decizia publică.

Însă, criteriul vârstei este posibil unul dintre cele mai eronate elemente după care
putem realiza o astfel de evaluare, acesta neținând cont de faptul că fiecare individ
se dezvoltă într-un ritm diferit și de progresele pe care societatea le-a înregistrat din
1991 până în prezent, mai ales din punct de vedere al accesului la informație al
tinerilor.

De asemenea, în situațiile în care anumite autorități nu respectă cadrul legal necesar
garantării participării politice a tinerilor,, descurajează tinerii în a întreprinde orice
inițiativă de implicare. În plus, din experiența proprie și din consultările pe care le-am
avut cu tineri și organizații de tineret, remarcăm faptul că autoritățile pot avea uneori
o abordare chiar agresivă atunci când tinerii încearcă să-și exercite drepturile.

9 Vom reveni asupra acestei analize a motivelor din cauza cărora tinerii nu participă politic și în cadrul
consultărilor pe care le vom derula pe tema acestui manifest.
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Neîncrederea că opiniile pe care le exprimă vor conta

Un alt motiv pentru care tinerii pot fi ezitanți să participe politic este pentru că
majoritatea dintre ei consideră că opiniile lor nu sunt, de fapt, luate în considerare de
către factorii de decizie. Acest lucru este confirmat tot de Eurobarometrul pe
probleme de tineret desfășurat în iunie 2021, unde tinerii au afirmat că au o influență
mică sau inexistentă asupra: procesului decizional și politicilor publice de la nivel
local (50%), de la nivel național (58%) și de la nivel european (67%).

Neîncrederea în instituțiile statului

Conform Studiului despre Tinerii din România 2018-201910, tinerii sunt prea puțin
interesați de scena politică în general, doar 12% având un grad mare de preocupare.
La întrebările „Cât de bună sau cât de rea este, în opinia respondentului, starea
democrației în România?, Cât de bună sau cât de rea este, în opinia respondentului,
starea statului de drept în România?” și „Cât de bună sau cât de rea este, în opinia
respondentului, starea drepturilor omului în România?”, „procentele celor care au
opinii pozitive sunt mai mici decât ale celor care sunt critici.”.

În toate cele trei cazuri, răspunsul cu frecvența cea mai mare s-a aflat la mijlocul
scalei de apreciere, răspunsurile de „foarte bine” au fost sub 7%, iar cele de „foarte
rău” între 15% și 16%. Așadar, un motiv pentru care tinerii sunt apatici din punct de
vedere politic poate fi reprezentat de opinia negativă sau neutră cu privire la starea
actuală a statului.

Din propriile noastre consultări cu tinerii, am observat o neîncredere în puterea
politică, văzută ca un element pasiv, mai degrabă decât activ. Acest lucru este
evidențiat și de studiul menționat anterior, „nivelurile de încredere în instituții și
organizații sunt scăzute, niciuna dintre acestea neînregistrând o majoritate de
evaluări pozitive. În cazul a trei categorii, parlamentul național, guvernul național și
partidele politice, peste jumătate din respondenți indică cel mai scăzut nivel de
încredere.” Mai mult decât atât, 83% dintre tineri consideră că Guvernul trebuie să își
asume mai multă responsabilitate pentru a se asigura că fiecare cetățean dispune de
mijloacele necesare întreținerii proprii.

Toate aceste motive, ne duc cu gândul la gradul mic de reprezentare al intereselor
tinerilor pe scena politică. La prima vedere, este clar că aceștia nu văd politica
neapărat ca pe un domeniu către care să se îndrepte, însă, dacă analizăm de ce, ne

10 G. Bădescu, D. Sandu, D. Angi și C. Greab, Studiu despre Tinerii din România 2018-2019, 2019

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/be-heard/eurobarometer/youth-survey-2021
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/be-heard/eurobarometer/youth-survey-2021
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/be-heard/eurobarometer/youth-survey-2021
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/15294.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bukarest/15294.pdf
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dăm seama că se leagă mai puțin de scopurile politicii în sine (acelea de a exercita o
putere pozitivă pentru a se asigura că gradul de calitate al vieții este bun pentru toți
cetățenii statului), și mai mult de modul în care puterea politică este exercitată, fără a
se axa pe problemele actuale, fără a avea o legătură strânsă cu cetățenii.

Cultura și educația democratice slab dezvoltate

Chiar dacă în programa școlară pentru gimnaziu există disciplina „educație socială”,
care, în teorie ar trebui să fie suficientă pentru a acoperi nevoile informaționale de
bază pentru a fi un cetățean activ, modul de predare și impactul acesteia sunt cel
puțin discutabile.

Mai mult decât atât, cultura civică, deprinderea de a participa activ în viața
democratică, se învață cel mai mult în grupurile și cercurile apropiate tânărului, iar
indicatori precum prezența la vot din ce în ce mai slabă ne arată că societatea
românească, în general nu este prea activă politic. În momentul acesta, chiar dacă
tânărul avea o oarecare deprindere de a se implica, este posibil să pună la îndoială
relevanța eforturilor lui sau chiar să fie supus unei presiuni sociale de a fi inactiv
politic.
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Cum putem spori participarea politică a tinerilor?

După cum am exemplificat anterior, participarea tinerilor este o prioritate la nivel
european, motiv pentru care Strategia europeană de tineret 2020 - 2027 conține un
obiectiv dedicat acestui aspect, Obiectivul 9: Spațiu și participare pentru toți. Acest
obiectiv a fost adaptat la contextul din România și detaliat de noi în Rezoluția Tinerilor
2020-2027.

Având în vedere că încă nu există o strategie națională în domeniul tineretului, ne
vom raporta la direcțiile de acțiune și măsurile pe care le propunem pentru sporirea
participării politice a tinerilor la cadrul european existent și, mai ales, la opiniile și
recomandările pe care le-am primit și urmează să le primim din partea tinerilor.

Obiectivul 1: Sporirea participării electorale a tinerilor

Precum am observat în analiza realizată, dacă tinerii nu reprezintă o masa electorală
puternică și dacă aceștia nu se bucură de o reprezentare politică adecvată, aceștia
vor fi întotdeauna neglijați, lucru care va deschide un cerc vicios atât pentru tineri,
cât și pentru societate, în ansamblul ei.

În acest sens, propunem următoarele măsuri:

1. Scăderea pragului minim de vârstă de la care tinerii pot vota la 16 ani, la toate
tipurile de alegeri

2. Instituirea unei cote minime de 25% de tineri care să fie incluși pe locurile
considerate eligibile de pe listele de candidați ale partidelor politice

3. Scăderea pragului minim de vârstă de la care tinerii pot candida

Obiectivul 2: Asigurarea participării tinerilor în procesele
decizionale

Chiar dacă, în teorie, există deja câteva mecanisme legale prin care cetățenii și tinerii
trebuie să fie incluși în luarea deciziilor, observăm că în realitate, majoritatea dintre
acestea sunt implementate deficitar sau chiar nu sunt implementate deloc.

http://rezolutiatinerilor.ro/
http://rezolutiatinerilor.ro/
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Considerăm necesare următoarele măsuri:

1. Respectarea legislației în vigoare - implementarea adecvată a normelor de
transparență decizională reglementate prin Legea 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică

2. Respectarea legislației în vigoare - constituirea de consilii consultative pe
probleme de tineret pe lângă fiecare autoritate sau instituţie publică centrală
ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului

3. Constituirea unui consiliu interministerial pentru tineret, care să fie format din
reprezentanții autorităților și ai tinerilor, unde să fie dezbătut orice subiect care
vizează, direct sau indirect, tinerii

4. Crearea unei platforme online și/sau aplicații, prin care tinerii să-și poată
exprima opiniile cu privire la curentele decizii, proiecte de acte normative și
propuneri de politici publice în domeniul tineretului

5. Crearea unui mecanism de bugetare participativă pentru tineret, cel puțin la
nivelul consiliilor județene și consiliilor locale ale municipiilor reședință de
județ

Obiectivul 3: Formarea tinerilor în spiritul participării active
la viața democratică

Educația și deprinderea tinerilor de a participa în viața democratică sunt esențiale
pentru stimularea participării politice a acestora. Măsurile existente la momentul
actual sunt insuficiente pentru cultivarea acestor valori în rândul tinerilor, așadar
propunem:

1. Prioritizarea educației pentru cetățenie democratică în școli și licee

2. Sprijinirea inițiativelor organizațiilor neguvernamentale în domeniul educației
civice și politice, cu fonduri și resurse publice

3. Existența unui centru de tineret cel puțin la nivelul fiecărui municipiu reședință
de județ, care să respecte standardele de calitate europene
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4. Susținerea lucrului cu tinerii prin finanțarea din fonduri publice a activității
acestora în cadrul ONG-urilor de și pentru tineret și centrelor de tineret

Obiectivul 4: Recunoașterea importanței organizațiilor
neguvernamentale de și pentru tineret în
sprijinirea/facilitarea participării politice a tinerilor

Potrivit Eurobarometrului Flash 502 Tineretul și democrația în Anul european al
tineretului, peste 1 din 4 tineri consideră că implicarea într-o organizație de tineret
reprezintă unul dintre cele mai eficiente moduri de a-și face vocea auzită de către
factorii de decizie, fiind și una dintre opțiunile favorite ale acestora. Însă, pentru ca
activitatea organizațiilor de și pentru tineret (ONGT) să fie una susținută și cât mai
relevantă pentru tineri, aceasta necesită recunoașterea acestora ca parteneri de
dialog în domeniul tineretului și resurse materiale consistente.

În consecință, propunem următoarele măsuri:

1. Crearea unor baze de date, la nivel național și la nivel local, cu ONGT-urile,
grupurile informale de tineri ce au ca scop reprezentarea tinerilor, experți în
domeniu tineretului și alți actori relevanți, care să fie contactați de autoritățile
administrației publice pentru participarea la deciziile și politicile publice de
tineret, în cadrul tuturor etapelor acestora

2. Oferirea de granturi administrative pentru funcționarea ONGT-urilor

Obiectivul 5: Adoptarea unor strategii privind participarea
tinerilor

La nivel european există mai multe acte normative, dar și recomandări pentru statele
membre, în care sunt specificate niște direcții prin care participarea tinerilor în
comunitate să fie încurajată și susținută, însă, în România, discuțiile pe această temă
nu au loc decât în cadrul unor declarații politice, care de cele mai multe ori nu sunt
urmate de acțiuni concrete, sau printre membrii societății civile.

Întrucât participarea tinerilor, mai ales cea politică este un proces, care în România
încă se află în stare incipientă, propunem:



35

1. Adoptarea Strategiei naționale în domeniul politicilor de tineret de către
Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

2. Adoptarea unei Strategii locale în domeniul politicilor de tineret, care să
conțină o secțiune dedicată participării tinerilor, de către autoritățile
administrației publice locale din fiecare unitate administrativ-teritorială din
România, care să fie aliniată cu obiectivele naționale și europene în acest sens
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Ce urmează?

Prin prezentul document nu intenționăm să oferim o perspectivă exhaustivă asupra
participării politice a tinerilor, ci ne dorim să inițiem un dialog mai mult decât necesar
nu numai pentru viitorul tinerilor, ci pentru întreaga societate românească.

Astfel, în perioada următoare, vom organiza o serie de consultări și dezbateri cu
tinerii, organizațiile neguvernamentale de și pentru tineret, experți în domeniile
abordate și alți actori relevanți, pentru a crea împreună primul document de viziune
asupra participării politice a tinerilor din România. De asemenea, pentru
accesibilizarea întregului proces, am creat și un formular de consultare, care poate fi
accesat prin următorul link: https://forms.gle/ncaSjFtfu9W8QaNa9.

După încheierea perioadei de consultări, vom integra în manifest opiniile colectate,
apoi vom milita pentru ca aceste cerințe să devină realitate, iar participarea politică a
tinerilor să fie o prioritate și în România.

https://forms.gle/ncaSjFtfu9W8QaNa9
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