LEGE Nr. 351 din 21 iulie 2006
privindînfiinţarea, organizareaşifuncţionareaConsiliuluiNaţional al Tineretului din
România
ParlamentulRomânieiadoptăprezentalege.
ART. 1
(1) Se înfiinţeazăConsiliulNaţional al Tineretului din România,
denumitîncontinuare CNTR, persoanăjuridică de dreptprivat, de utilitatepublică,
neguvernamentalăşifărăscop patrimonial.
(2) CNTR îşidesfăşoarăactivitateaînbazaprevederilorprezenteilegi, a
statutuluipropriuşi a legislaţieiînvigoare.
(3) CNTR esteforulnaţional care reprezintăprincipalulpartener de
tineretneguvernamentalînraport cu autorităţileşiinstituţiileadministraţieipublice cu
atribuţiiîndomeniulpoliticii de tineret.
ART. 2
(1) Membru al CNTR poate fi oricefederaţie de tineret de
nivelnaţionalsaujudeţean, oricestructurăasociativăneguvernamentală de tineret de
niveljudeţean, precumşicâte o organizaţie de tineret din cadrulfiecăruipartid politic
parlamentarsau care esterecunoscută ca reprezentantă a
acestuiaîndomeniultineretului.
(2) Sunt considerate ca fiind de nivelnaţional:
a) structurileneguvernamentale de tineret care au filialeîncelpuţin 9 judeţe;
b) organizaţiile de tineret ale partidelorpolitice care au filialeîncelpuţin 21 de
judeţe;
c) federaţiilestudenţeşti care au filialeîncelpuţin 5 centreuniversitare;
d) organizaţiile de tineret ale minorităţilornaţionale care au filialeîncelpuţin 5
judeţe.
(3) Sunt considerate ca fiind de niveljudeţeanstructurileasociative de
tineretînfiinţateprinhotărârejudecătoreascăînjudeţulrespectivşiaicărormembriprovin
din municipiulreşedinţă de judeţşi din celpuţinaltedouălocalităţi ale judeţului.
ART. 3
(1) Sediul CNTR se aflăînmunicipiulBucureşti.
(2) RegiaAutonomă "AdministraţiaPatrimoniuluiProtocolului de Stat" vaasigura
un spaţiucorespunzătorpentrudesfăşurareaactivităţilor CNTR, întermen de 60 de
zile de la intrareaînvigoare a prezenteilegi.
ART. 4
(1) Scopul principal al CNTR esteacela de a stimulaparticipareatineretului la
viaţasocială, economică, politică, culturalăşisportivă a ţării, precumşi de a susţineşi
a promovaintereselecomune ale membrilorsăi la nivelnaţionalşiinternaţional.
(2) CNTR areurmătoareleobiectiveprincipale:

a) săreprezinteintereselemembrilorsăiînrelaţiile cu instituţiilepublice cu
responsabilităţiînproblematicatineretului, precumşiîncele cu
altestructurinaţionalesauinternaţionale;
b) săcolaboreze cu
autoritateaguvernamentalăîndomeniupentrurealizareaobiectivelor de
interesnaţional;
c) săsprijineprogrameleşiproiectelestructurilorasociativeneguvernamentale de
tineretsaupentrutineretşisăderulezeprogrameşiproiectepropriiînfolosultineretului;
d) săsprijinedezvoltareaşiconsolidareafenomenuluiasociativ din România;
e) săcontribuie la
elaborareaşiimplementareapoliticiinaţionaleîndomeniultineretului;
f) săcontribuie la identificareaşisoluţionareaproblemelorspecifice de
interesnaţionalpentrugeneraţiatânără;
g) săpromovezepolitici de recunoaştere a
importanţeiroluluişiloculuitinereigeneraţiiîncadrulsocietăţii.
ART. 5
(1) CNTR areurmătoareastructurăorganizatorică:
a) Camera naţională, formată din:
1. structuriasociativeneguvernamentale de tineret, care
îndeplinesccondiţiileminimalepentru a fi considerate de nivelnaţional;
2. organizaţii de tineret din cadrulfiecăruipartid politic parlamentarsau care
suntrecunoscute ca reprezentante ale acestuiaîndomeniultineretului;
b) Camera judeţeană, formată din consiliilejudeţene ale
structurilorasociativeneguvernamentale de tineret.
(2) Consiliilejudeţene ale structurilorasociativeneguvernamentale de
tineretsuntconstituite din organizaţiile de tineretprevăzute la art. 2alin. (3).
(3) Vârstamaximăpână la care o persoanăpoateocupa o funcţie de
conducereîncadrulstructuriloraleseeste de 35 de ani.
ART. 6
(1) CNTR areurmătoareleorgane de conducere:
a) Forumulnaţional, format din câteunreprezentant al fiecăreistructurimembre a
CNTR;
b) Consiliul director, ales de Forumulnaţional, format din:
1. preşedinte, ales din
rândulreprezentanţilorstructurilorasociativeneguvernamentale de nivelnaţional;
2. secretar general, ales din
rândulreprezentanţilorstructurilorasociativeneguvernamentale de nivelnaţional;
3. 6 vicepreşedinţi, aleşidupă cum urmează:
- 4 reprezentanţi din parteaorganizaţiilor de tineret ale
partidelorpoliticeparlamentare;

- unreprezentant din parteaorganizaţiilor de tineret ale minorităţilornaţionale;
- unreprezentant al Camereijudeţene.
4. 9 membrialeşidupă cum urmează:
- 2 reprezentanţiaiCamereijudeţene;
- unreprezentant din parteaorganizaţiilor de tineretaparţinândsauagreate de
partidelepoliticeparlamentare;
- 2 reprezentanţi din parteaminorităţilornaţionale;
- 4 reprezentanţi din parteastructurilorasociativeneguvernamentale de tineret de
nivelnaţional.
(2) Statutul CNTR esteelaborat de Consiliul director şiaprobat de
Forumulnaţional.
ART. 7
(1) Fondurilenecesarefuncţionării CNTR se prevădanual, distinct,
prinlegeabugetului de stat, la titlul "Transferuri", pebazaproiectului de
bugetînaintat de acesta.
(2) Altesurse de finanţare pot proveni din donaţii, legate, sponsorizări, subvenţii
de la autorităţileşiinstituţiileadministraţieipublicecentraleşi locale, precumşi din
veniturirealizate din activităţipropriisau din colaborări, desfăşurate conform legii.
ART. 8
La elaborareapoliticilorguvernamentaleîndomeniultineretului,
GuvernulRomâniei, prininstituţiile sale abilitate, are obligaţia de a consulta CNTR.
ART. 9
CNTR are obligaţia de a publica, în extras, şiînMonitorulOficial al României,
Parteaa IV-a, raportulanualşibilanţulcontabil.
ART. 10
(1) Prezentalegeintrăînvigoare la 30 de zile de la data
publicăriiînMonitorulOficial al României, Partea I.
(2) La data intrăriiînvigoare a prezenteilegioricedispoziţiecontrară se abrogă.
Aceastălege a fostadoptată de ParlamentulRomâniei, cu
respectareaprevederilorart.75şi ale art.76alin. (2) dinConstituţiaRomâniei,
republicată.
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