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RAPORT 

Privind inițierea procedurii de consultare publică pentru proiectul de constituire a Consiliului 
Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Craiova, precum și a proiectului 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestei structuri 
 
 
 
În conformitate cu prevederile Legii tinerilor nr. 350/2006 ”...Autorităţile administraţiei publice 

centrale şi locale, unităţile, instituţiile şi serviciile publice subordonate acestora au obligaţia să sprijine 
activitatea de tineret şi să asigure cadrul adecvat de desfăşurare a acesteia la nivel naţional şi local, în 
condiţiile legii”.   

De asemenea, în cadrul aceluiași act normativ, la art. 4 sunt stabilite principiile generale ce stau 
la baza politicilor în domeniul tineretului și anume:   

a) elaborarea şi promovarea unor strategii globale şi integrate şi fundamentarea acestora în baza 
rezultatelor cercetărilor sociale actuale;   

b) asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, promovarea şi 
realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de 
tineret şi pentru tineret;   

c) sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în vederea 
asumării responsabilităţilor individuale sau de grup;   

d) sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viaţa economică, 
educaţională şi culturală a ţării;   

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;   

f) garantarea dreptului la educaţie, instruire şi specializare profesională;   
g) stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale;   
h) stimularea mobilităţii în rândul tinerilor;   
i) stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;   
j) promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul 

tinerilor. 
  Având în vedere cele menționate, pentru stimularea implicării active a tinerilor în procesul 
decizional și consolidarea relațiilor bilaterale considerăm oportună și necesară existența la nivelul 
municipiului Craiova a unui Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret. 

Astfel, propunem inițierea procedurii de consultare publică conform Legii nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică pentru proiectul de constituire a Consiliului Consultativ 
pe Probleme de Tineret al Municipiului Craiova, precum și a proiectului de Regulament de Organizare 
și Funcționare al acestei structuri. 
 

 
Director Executiv, 
Claudiu Popescu 
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