
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(( 

Mai mult ca oricând, noua ediție a Parlamentului Tinerilor stă sub semnul schimbării ? (Laura Cămăruț și Emma Manolache) 

 
S-a dat startul celei de-a 7-a 

ediții a Parlamentului 

Tinerilor, în sala plenului 

Camerei Deputaților, reunind 

tineri din România și din 

Republica Moldova.  Invitații 

Cristian Pîrvulescu, 

Președinte de Onoare al 

Asociației Pro Democrația,  

 

 
OPINIE 
de  Diana Trăncuță 
 
 
 

 

Contextul social în care se găsește 

România acestor zile m-a făcut să 

privesc cu multă atenție 

personalitatea și spiritul de inițiativă 

al participanților la cea de-a VII-a 

ediție a Parlamentului Tinerilor.  

                    Continuare în pag. 2 

                       

 

 

 

 

 

 

Tinerii și viața civică 

S-a dat startul celei de-a VII-a Ediții a 

Parlamentului Tinerilor 
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Redacția: Emma Manolache, Tania Panaite, Laura Cămăruț, Diana 
Trăncuță, Ionuț Poptelecan (fotograf), Florina Enciu (fotograf) 
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Sâmbătă, 7 

noiembrie, 2015 

Eduard-Ciprian Petcu, 

Director al Fundației Hanns 

Seidel România, Claudia 

Boghicevici, deputat PNL, 

Simona Oprescu, deputat 

PSD, Daniel Gheorghe, 

deputat PNL, Codru Vrabie, 

Funky Citizens și Anca 

Agachi, Delegat de Tineret al  

României la ONU au subliniat 

în discursurile lor importanța 

practicilor democratice și a 

instituțiilor democratice, a 

egalității de șanse și a 

implicării active a tinerilor în 

comunitățile lor. A existat un 

element comun în discursurile 

lor : nevoia impetuoasă a 

tinerilor, de schimbare. 

După o deschidere ce le-a inspirat 

poftă de muncă deputaților, aceștia  

s-au îndreptat către sălile 

grupurilor parlamentare, unde 

peste cincisprezece inițiative 

legislative se cereau dezbătute. Nu 

înainte de a depune jurământul și 

a asculta solemn imnul României 

și cel al Uniunii Europene.  
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Portret de tânăr parlamentar 

 
Participanții la cea de-a VII-a ediție a 

Parlamentului Tinerilor au venit la 

București din toată țara, iar unii din 

Republica Moldova. Pe parcursul zilei, 

aceștia au participat la dezbateri în 

cadrul grupurilor parlamentare, unde și-

au susținut argumentele și au luat 

cuvântul când au simțit că aveau ceva de 

spus referitor la un anumit proiect de 

lege. În calitate de parlamentari și-au 

stabilit ca obiective coeziunea și eficiența 

în adoptarea proiectelor de lege. Tot 

astăzi s-a dat startul negocierilor pentru 

formarea alianțelor politice, pe care 

deputații vor să le folosească în scopul 

obținerii majorității parlamentare. 

Reformarea societății românești, la 

toate nivelurile sale, va fi ideea după 

care tinerii parlamentari se vor ghida în 

zilele următoare, în adoptarea  

 

                

 

 

 Cu acest lucru începe schimbarea pe care 

și-o doresc toți, astfel încât societatea 

românească să fie restructurată printr-un 

proces corect și transparent.  

(Diana Trăncuță) 

 

proiectelor de lege pe care le vor 

dezbate în comisii și în plen. Dincolo 

de rolul pe care și-l asumă în cadrul 

proiectului, ei trebuie să fie conștienți 

de faptul că misiunea lor e în primul 

rând aceea de a nu face greșelile pe care 

tot ei le observă la parlamentarii români 

 

Grupul Parlamentar ALDE găsește 

soluții practice la criza de timp în 

dezbaterea pe legile de pe ordinea de 

zi 

Volumul mare de muncă de pe ordinea 

de zi a grupului parlamentar ALDE a 

determinat partidul să se adapteze și să 

muncească pe comisii, pentru a pregăti 

mai bine poziția partidului în comisiile 

de specialitate. Interesul este de a 

susține legile proprii în plenul 

Parlamentului și, dacă schemele 

politice viitoare o vor permite, să facă 

posibilă trecerea acestor legi în plen. 

În spatele ușilor închise se muncește, iar 

pe holuri se negociază 

Președintele grupului parlamentar ALDE a 

lipsit de la ultima parte a dezbaterii legilor  

 

 Opinie 

de pe ordinea de zi. Întrebat în legătură cu 

motivul pentru care nu a fost prezent, 

acesta a declarat că a crezut de cuviință să 

dea curs invitației la masa negocierilor cu 

celelalte formațiuni politice în vederea 

susținerii anumitor legi la votul din plen 

pregătit pentru zilele de sâmbătă și 

duminică. 

(Emma Manolache) 

Analiză: ce au făcut partidele în prima zi 

de dezbateri 

 

 

 

 

 

Acest lucru se datorează în mare 
măsură și faptului că tinerii se 
erijează pe rețelele de socializare, în 
viața publică și în stradă ca 
elementul reformator al societății 
românești, cel care are rolul de a 
demantela structurile deficitare ale 
unei democrații, din păcate, 
disfuncționale. Având acest tablou în 
față, cunoscând îndeaproape 
aspectele problematice ale instituțiilor 
statului, se caută soluții în cadrul 
fiecărui segment al societății. 

Tinerii, de exemplu, militează pentru 
implicarea civică, acesta 
reprezentând de altfel și unul dintre 
motivele pentru care o parte dintre ei 
au vrut să simuleze timp de trei zile 
procesul legislativ la nivelul Camerei 
Deputaților. Concluziile la care vor 
ajunge la sfârșitul experienței lor îi 
vor ajuta poate să înțeleagă cum își 
pot valorifica rolul în procesul 
decizional de la nivel înalt. 

(Diana Trăncuță) 

 

 



 

Întrebare deschisă: Cât de dificilă este adoptarea unor 

politici sociale? 
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În interiorul grupului politic PNL, 

proiectele legislative care au generat 

dezbaterile cele mai aprinse au fost cel 

vizând reglementarea scutirii de impozitare 

pe venit pentru o perioada de trei ani a 

persoanelor ce provin din centrele de 

plasament și cel privind modificarea 

articolelor 111,112,113 din Codul Muncii 

ce se referă la durata timpului de muncă. O 

lege ce s-ar bucura de o enorma 

popularitate în randul cetățenilor, cum este 

inițiativa de a reduce norma de muncă la 6 

ore pe zi sau de a considera drept timp de 

munca timpul petrecut pe drumul înspre 

serviciu nu a fost primită cu entuziasm de 

către parlamentarii PNL, iar argumentele 

aduse pentru a o combate au fost diverse. 

Nu este în interesul angajatorilor. Nu 

rezolvă problema șomajului. Nu este 

sustenabil. Nu este conform ideologiei 

Partidului Național Liberal.  

 

Rămâne să aflăm din zilele ce vor urma, din dezbaterile din comisiile 

de specialitate, unde sunt reprezentate și partidele de dreapta, cât și 

cele de stânga, ce contează cu adevărat în adoptarea unei politicii 

sociale.  

                                                                       (Laura Cămăruț) 

 

După alegerea președintelui, a vicepreședintelui și a 

secretarilor, în grupul parlamentar PSD dezbaterile 

și activitățile au fost dinamice, anumite 

voci reuşind să-şi impună punctul de 

vedere prin argumente pertinente, în ansamblu 

parlamentarii reuşind să reveleze breşe ale 

proiectelor de lege , 

dar şi soluţii pentru îmbunătăţirea acestora. 

 
Deputații de la minorități au dovedit că şi-au însuşit repede obiceiurile 

seniorilor. După dezbaterea proiectelor de lege au început să facă toate 

calculele politice pentru obţinerea susţinerii colegilor lor. De asemenea, un 

proiect de lege le-a provocat amuzamentul, iar un articol de lege care prevedea 

obligarea pedepsei la muncă în folosul comunităţii le-a creat ceva probleme. 

Impasular fi fost uşor depăşit dacă vreunul din tinerii parlamentari ar fi cunosc

ut prevederile Constituţiei care prevede faptul că muncă forţată este interzisă. 

Cu toate acestea, proiectul de lege a fost la final respins, ceea 

ce arată că deşi Constituţia mai trebuie consultată, perspicacitatea este o 

calitate esenţială în politică.  (Tania Panaite) 

 

 

 


