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SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 19 și 20 iunie 2019 
 

 
  Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea: 

Miercuri, 19 iunie 2019 
I. RAPOARTE 

1. Proiectul Legii "Legea tineretului". PLx. 716/2018. Raport. C.D. – Cameră 
decizională. 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2006 privind 
înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri. PLx. 687/2018. Raport. C.D. – 
Cameră decizională.  

II. DIVERSE 
Joi, 20 iunie 2019 

Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei 
 

Miercuri, 19 iunie 2019 
 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, 
președintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.  

Ordinea de zi și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea voturilor celor 
prezenți. 

 
Ședința a debutat cu dezbaterea proiectului Legii "Legea tineretului" (PLx. 716/2018) 

și a proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2006 privind înfiinţarea 
centrelor de informare şi consiliere pentru tineri (PLx. 687/2018). 

Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că pe ordinea de zi se află 
două inițiative legislative care au același obiect de reglementare. În conformitate cu 
prevederile  art. 68 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, una dintre aceste 
inițiative se păstrează ca bază - PLx. 716/2018, iar în cuprinsul acestuia se preiau ca 
amendamente prevederile celei de-a doua inițiative - PLx. 687/2018, care va fi propusă spre 
respingere. 

În continuare, doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a menționat că proiectul de 
lege are ca obiect reglementarea cadrului juridic necesar asigurării elaborării, implementării şi 
monitorizării politicii de tineret, participării active şi incluzive a tinerilor la viaţa societăţii, în 
domeniile de interes pentru aceştia, precum şi a cadrului juridic necesar dezvoltării personale 
şi profesionale a tinerilor conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora. 
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Domnul secretar de stat Cosmin Butuza a precizat că prezentul proiect de lege 
urmărește completarea și conceptualizarea unitară a cadrului general normativ privind 
reglementarea activităților în domeniul de tineret. Se are în vedere armonizarea cadrului 
legislativ românesc cu cel european, se va realiza profesionalizarea și standardizarea 
activităților de tineret în cadrul administrației publice, se clarifică rolul Ministerului 
Tineretului și Sportului în elaborarea, reglementarea și coordonarea politicilor naționale de 
tineret și asigurarea unei bune funcționări a serviciilor publice în domeniul tineretului. Se 
introduce o secțiune dedicată centrelor comunitare de tineret, având în vedere asumarea, prin 
Programul de Guvernare pentru 2017-2020, a înființării acestora, care să ofere servicii de 
calitate pentru tineri, altele decât serviciile sociale definite și organizate în baza Legii nr. 
292/2011 - Legea asistenței sociale. Pentru instituționalizarea procesului de consultare a 
tinerilor și de implicare la luarea deciziilor care îi privesc, se intenționează obligativitatea 
creării de consilii consultative la nivelul municipiilor reședință de județ, municipiilor și 
orașelor, precum și la nivelul Municipiului București și a sectoarelor Municipiului București, 
autorităților administrației publice locale la nivel județean și a Ministerului Tineretului și 
Sportului. De asemenea, luând în considerare nevoia de implicare a tinerilor din mediul rural 
în procesul decizional, se introduce obligativitatea administrației publice locale, la nivel de 
comune, de a convoca forumuri de tineret ori de câte ori se are în vedere elaborarea de politici 
în domeniul tineretului la nivel local. Există, de asemenea, prevederi care vizează armonizarea 
legislației în domeniul tineretului cu legislația voluntariatului, respectiv Legea nr. 78/2014 
privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare. Se 
reglementează modalitatea susținerii financiare din partea autorităților locale și județene, dar și 
centrale, pentru activități de tineret, în special pentru activități de tineret în mediul rural, care 
reprezintă, conform studiilor, o categorie cu risc mare de vulnerabilitate. În ceea ce privește 
baza materială de drept public destinată activității de tineret, aceasta este reglementată într-un 
capitol separat. Patrimoniul activității de tineret cuprinde totalitatea terenurilor și spațiilor, 
amenajărilor, instalațiilor și construcțiilor, precum și alte bunuri destinate organizării și 
desfășurării activității de tineret aflate în administrația Ministerului Tineretului și Sportului, 
prin direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv  Direcția pentru Sport și Tineret a 
Municipiului București și casele de cultură ale studenților, respectiv Complexul Cultural 
Sportiv Studențesc. Având în vedere cele prezentate, Ministerul Tineretului și Sportului 
susține adoptarea acestei inițiative legislative. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că susține această inițiativă legislativă, 
fiind binevenită o nouă structurare a legislației referitoare la tineri.  

Domnul deputat Gabriel Petrea a precizat că este evidentă nevoia unui cadru legislativ 
pentru activitățile de tineret și consideră că o lege a tinerilor trebuia să existe în România de 
mult timp. Este necesară, însă, o dezbatere mult mai largă la nivelul întregii societăți, astfel 
încât prin comisiile de dialog social de la nivelul județelor să se poată stabili ce nevoi au 
tinerii. Din  luna iunie 2018 când această inițiativă a fost transmisă la Parlamentul României, 
până în prezent, în baza Programului de Guvernare au fost oferite mai multe facilități pentru 
tineri. Trebuie analizat dacă aceste facilități deja acordate trebuie centralizate și incluse într-o 
singură lege a tinerilor. Nu trebuie făcută confuzie între activitățile organizațiilor de tineret și 
pentru tineri cu cele ale unor organizații care pretind că sunt pentru tineret, dar au activități 
comerciale. 

Doamna deputat Cristina Ionela Iurișniți a specificat că e nevoie de o lege care să 
susțină atât tinerii din România, cât și pe cei care sunt în afara granițelor pentru a se putea 
întoarce acasă.   

Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan a precizat că nu consideră că este bine să se 
înglobeze totul sub o singură lege, în baza principiului centralizării. 
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Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a întrebat dacă, în prezent, casele 
studenților sunt coordonate de Ministerul Tineretului și Sportului și a menționat că este 
necesară o evaluare a activităților desfășurate de către acestea. 

Domnul deputat Gabriel Petrea a precizat că toate casele studenților din România sunt 
coordonate de către Ministerul Tineretului și Sportului, mai puțin cea din județul Suceava care 
se află în coordonarea Ministerului Educației Naționale și că au rezultate inegale în activitate.   

Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a precizat că trebuie făcută o discuție mai amplă 
în ceea ce privește scopul caselor studențești, ele fiind gândite cu un anumit scop, iar realitatea 
de astăzi s-a schimbat foarte mult în comparație cu momentul în care aceste instituții au fost 
înființate. 

Domnul vicepreședinte Szabo Odon a propus în urma dezbaterilor înființarea unei 
subcomisii de lucru formată din reprezentanți ai fiecărui grup parlamentar, astfel încât să se 
lucreze asupra acestui proiect legislativ împreună cu reprezentanții Guvernului pentru ca 
forma finală să fie susținută de către toate grupurile parlamentare. 
 Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a supus votului propunerea de formare a 
unei subcomisii de lucru. Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât 
înființarea subcomisiei de lucru.  
 Subcomisia de lucru este formată din domnii deputați: Camelia Gavrilă - coordonator, 
Vasile Cîtea și Elvira Șarapatin, din partea Grupului parlamentar al PSD, Sorin Dan Moldovan 
și Mara Mareș - Grupul parlamentar al PNL, Lavinia-Corina Cosma - Grupul parlamentar al 
USR, Szabo Odon - Grupul parlamentar al UDMR, Robert-Nicolae Turcescu - Grupul 
parlamentar PMP. Supleanți sunt domnii deputați Zsolt-Istvan Biro și Cristina-Ionela Iurșniți. 
La lucrările subcomisiei a fost invitat să participe și domnul deputat Gabriel Petrea. Din partea 
Ministerului Tineretului și Sportului au fost desemnați domnii Marcel Sabatoș și Cătălin 
Nicolae Lazăr. 

  
 La lucrările Comisiei au participat ca invitați:  
 Din partea Ministerului Tineretului și Sportului  
 - Cosmin Butuza - secretar de stat 
 - Marcel Sabatoș - director 
 - Cătălin Nicolae Lazăr - consilier. 
 

La şedinţa Comisiei de miercuri, 19 iunie 2019 au fost prezenţi următorii deputați: 
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Szabo Odon - 
vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert 
Nicolae - secretar, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-Rodica, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea 
Vasile, Cosma Lavinia Corina, Hărătău Elena, Iurișniți Cristina-Ionela, Moldovan Sorin Dan, 
Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan - înlocuit de domnul deputat Vlad Duruș, 
Romanescu Cristinel, Șarapatin Elvira, Teiș Alina, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin - 
înlocuit de domnul deputat Petrea Gabriel, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La şedinţa Comisiei a absentat domnii deputați Anton Anton și Mareș Mara. 
   

În ziua de joi, 20 iunie 2019 lucrările Comisiei au avut pe odinea de zi studiu 
individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

 
La şedinţa Comisiei de joi, 20 iunie 2019 au fost prezenţi următorii deputați: Gavrilă 

Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora - vicepreședinte, 
Stan Viorel - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Biro Zsolt-Istvan, Boboc Tudorița-
Rodica, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Hărătău Elena, Iurișniți 
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Cristina-Ionela, Moldovan Sorin Dan, Rădulescu Alexandru, Romanescu Cristinel, Șarapatin 
Elvira, Teiș Alina, Turcan Raluca, Vasilică Radu Costin, Zisopol Dragoș Gabriel. 

La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați Szabo Odon - vicepreședinte, Anton 
Anton, Mareș Mara, Rădulescu Dan Răzvan. 
   

 
 
 
                                                             PREŞEDINTE 
                                               Prof. dr. Camelia GAVRILĂ 


