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Ref.: Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat” 

Moțiunile pentru Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii dezbat”, 

ediția 2022, sunt:  
 

I. Secțiunea „Începători”  

1. Acest Parlament crede că transportul public gratuit în comunitățile urbane ar reduce semnificativ poluarea. 

2. Acest Parlament crede că, în învățământul liceal, ponderea disciplinelor umaniste ar trebui să fie superioară 

celei a disciplinelor exacte. 

3. Acest Parlament crede că arta nu ar trebui cenzurată. 

4. Acest Parlament crede că protejarea identității naționale ar trebui să devină o prioritate în contextul 

globalizării. 

5 Acest Parlament consideră că persoanele majore ar trebui să aibă obligația legală de a-și susține părinții. 
 

II. Secțiunea „Avansați” 

1. Acest Parlament consideră că stabilirea unui salariu minim la nivel european ar reduce disparitățile sociale.  

2. Acest Parlament consideră că, în situațiile de criză, cenzurarea de către stat a mesajelor din mediul online 

este justificată. 

3. Pentru proba la alegere a examenului de bacalaureat, acest Parlament ar oferi elevilor posibilitatea de a 

opta pentru orice disciplină studiată pe parcursul celor 4 ani de liceu. 

4. Acest Parlament ar limita dreptul la vot persoanelor din diaspora plecate din țară de mai mult de 15 ani. 

5. Acest Parlament consideră că munca de acasă este mai productivă decât munca la birou. 
 

Menționăm că, pentru fiecare secțiune, 2 dintre aceste moțiuni sunt pentru etapa județeană și celelalte 

3 sunt pentru etapa națională. Anunțarea celor 2 moțiuni/secțiune pentru etapa județeană se va face la 

începutul lunii mai. Până atunci, profesorii coordonatori vor pregăti toți elevii și vor aborda toate cele 5 

moțiuni/secțiune.  
 

Ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pentru informarea tuturor unităților de învățământ din județul 

dumneavoastră și vă rugăm să luați toate măsurile necesare pentru organizarea și desfășurarea în cele mai 

bune condiții a etapei județene a Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii 

dezbat”, în deplin acord cu prevederile Regulamentului specific de organizare și desfășurare a acestei 

olimpiade, aprobat de Ministerul Educației cu nr. 27012/29.03.2022. 
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