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Către: Ministerul Tineretului și Sportului 
În atenția: D-lui ministru Bogdan MATEI 
Ref.: Solicitare dezbatere publică 
 

 
 
 

Stimate Domnule Ministru, 
 

Subsemnatul Mihai-Adrian VILCEA, în calitate de președinte al Fundației Județene pentru Tineret 
Timiș, deținătoare a singurului centru de tineret din România (și unul dintre cele 13 astfel de centre 
din Europa) acreditat cu Certificatul de Calitate pentru Centrele de Tineret de către Consiliul Europei 
pentru perioada 2016-2023,  
 
Având în vedere: 
§ anunțul Ministerului Tineretului și Sportului (http://mts.ro/noutati/anunt-consultare-
publica-metodologii-tineret-2019/) din data de 01.02.2019 privind supunerea consultării publice, 
în termen de doar 10 zile lucrătoare, a unui număr de 10 proiecte de acte normative, după cum 
urmează: 

1.  Metodologie pentru Concursul național / local de proiecte de tineret și pentru Concursul 
național de proiecte studențești 

2. Metodologie pentru organizarea și desfășurarea de proiecte proprii 
3. Metodologie privind organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul 

Programului de centre de tineret 
4. Metodologie privind organizarea taberelor pentru copii, tineri și studenți cu handicap, 

împreună cu asistenții personali / asistenții personali 
5. Metodologie privind organizarea taberelor sociale  
6. Metodologie privind organizarea taberelor de odihnă pentru copii și tineri, în centrele de 

agrement / bazele turistice ale Ministerului Tineretului și Sportului  
7. Metodologie privind organizarea taberelor naționale și tematice pentru copii și tineri, în 

centrele de agrement / bazele turistice ale Ministerului Tineretului și Sportului 
8. Metodologie privind organizarea taberelor studențești  
9. Metodologie privind organizarea de acțiuni proprii și / sau în parteneriat ale CCS / CCSS Tei 
10. Metodologie privind acreditarea persoanelor juridice și persoanelor fizice autorizate în 

vederea organizării taberelor studențești și a taberelor  Ministerului Tineretului și Sportului 

§ Lipsa din această listă a multor documente dintre cele prevăzute de Art.7 alin.(2) din Legea 
nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică - Anunțul referitor la 
elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoștința publicului, în condițiile alin. (1), cu 
cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice. Anunțul 
va cuprinde: data afișării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare 
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privind necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact și/sau de fezabilitate, 
după caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum și termenul limită, locul și 
modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 
recomandare privind proiectul de act normativ. 
Menționăm că lipsa acestor documente îngreunează teribil conturarea unor opinii. Acestea nu sunt 
documente noi, ci unele recurente modificate de la an la an puțin câte puțin. În lipsa unei note de 
fundamentare care să indice clar și argumentat modificările, noi trebuie să parcurgem fiecare 
propunere în parte, în paralel cu textul vechii forme, să descoperim unde au fost strecurate 
modificările și, odată descoperite, să ghicim fundamentarea.  
§ Prevederile Art.7 alin.(4) din același text de lege, potrivit cărora autoritatea stabilește o 
perioadă de cel puțin 10 zile calendaristice pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 
privire la proiectul de act normativ, apreciem faptul că Ministerul Tineretului și Sportului a acordat 
puțin mai mult, adică 10 zile lucrătoare și nu doar calendaristice. Cu toate acestea, nu putem ignora 
faptul că Legea transparenței decizionale face referire la aplicarea unei astfel de proceduri în cazul 
unei propuneri de act normativ, nu în cazul unui pachet de 10 propuneri! 
§ Invitația Ministerului Tineretului și Sportului la întrunirea Consiliului Consultativ pe 
Probleme de Tineret în data de 18 februarie 2019, postată în data de 11 februarie 2019 
(http://mts.ro/evenimente/va-invitam-la-intrunirea-consiliului-consultativ-pe-probleme-de-
tineret-in-data-de-18-februarie-2019/) și care nu are o agendă publică - Agenda reuniunii va fi 
comunicată ulterior persoanelor înscrise - aceasta fiindu-ne transmisă după expirarea termenului 
de înscriere. Este lesne de înțeles că nimeni nu știa că subiectul îl vor reprezenta metodologiile, 
iar lipsa obiectului întâlnirii a descurajat înscrierea altor reprezentanți ai sectorului 
neguvernamental. 

 
Ținând cont de toate cele de mai sus, precum și de: 
§ regulile procedurale minimale impuse de lege pentru asigurarea transparenței decizionale în 
cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, alese sau numite, precum și al altor 
instituții publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu 
cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora, 
§ scopul transparenței decizionale: a) să sporească gradul de responsabilitate a administrației 
publice față de cetățean, ca beneficiar al deciziei administrative; b) să implice participarea activă a 
cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor 
normative; c) să sporească gradul de transparență la nivelul întregii administrații publice, 
§ principiile care stau la baza transparenței decizionale: a) informarea în prealabil, din oficiu, a 
persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile 
administrației publice centrale și locale, precum și asupra proiectelor de acte normative; 
b) consultarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite, la inițiativa autorităților publice, în 
procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; c) participarea activă a cetățenilor la luarea 
deciziilor administrative și în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, 
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În temeiul Art.7 alin.(9) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională potrivit căruia 
Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată 
public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal 
constituită sau de către o altă autoritate publică, vă rugăm să declanșați procedura prevăzută de 
Art.10, 11 și 12 din Legea nr.52/2003, cu privire la cele 10 proiecte de acte normative.  
 
De asemenea, vă rugăm să dispuneți respectarea în integralitate a prevederilor Art.7 alin.(2), 
precum și măsuri de încurajare a participării cât mai multor reprezentanți ai sectorului 
neguvernamental de tineret, ale căror contribuții pot completa armonios propunerile Ministerului 
Tineretului și Sportului. 
 
 
Vă mulțumim. 
 
Cu deosebită considerație, 
 

 
Mihai-Adrian VILCEA 

Președinte 
Fundația Județeană pentru Tineret Timiș 

 


