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 Martor al acestei ediții a Parlamentului Tinerilor, aș spune că apele au fost mai degrabă calme, iar deputații-nu la fel de 

energici ca altădată. Este aceasta schimbarea despre care vorbeam în numărul anterior? Cu toate acestea, un lucru rămâne 

neschimbat, indiferent de atmosfera și energia puse în joc: negocierile și colaborarea partidelor. Ieri, în plenul Camerei 

Deputaților, cu emoții și așteptări pentru funcția de președinte al Camerei, membrii a trei partide politice l-au propus și 

susținut pe președintele ALDE, Cristian Lazăr, pentru această funcție. Ineditul situației a fost, așadar, coeziunea de o parte 

a formațiunilor politice care au lăsat deoparte distanțe ideologice și au votat președintele Camerei în conformitate cu 

negocierile din ziua precedentă. Cel puțin așa putem presupune. Cert este că, în tot acest peisaj, cel ce a rămas izolat, dar 

ferm pe poziții, a fost PSD-ul. Ce ne va spune ziua de plen ce va încheia ediția a VII-a a Parlamentului Tinerilor, despre 

aceste tabere dispuse antagonic? Și care vor fi mișcările următoare ale acestor actori? (Emma Manolache) 

 

 
De prin Parlament auzite... 
Ce mai zic deputații fără să-și 
dea seama 
 
 
 

 

 “În calitate de individ și 

de deputat ca 

persoană,consider că nu 

trebuie să facem 

discriminare între 

laptele străin și laptele 

autohton.”-deputat PNL 

 .  

                    Continuare în pag. 2 

                       

 

 

 

 

 

 

 
 “Numai proștii fac 

petiții.”-deputat PNL 

 

A doua zi de dezbateri în 

Comisii și în plen 
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Duminică, 8 

noiembrie, 2015 

După o zi petrecută în grupurile 

parlamentare, tinerii deputați au fost invitați 

ieri să își etaleze cunoștințele juridice și de 

specialitate pe domenii ca Agricultură, 

Politică Externă, Drepturile Omului și Muncă 

și Protecție Socială-provocare la care mulți 

au răspuns cu brio, dar din care nu toate 

reputațiile au ieșit nepătate. Surprinși de 

neconstituționalitatea unor legi precum  cea 

despre trecerea pădurilor private în 

proprietatea statului sau de 

incompatibilitatea lor cu legislația în vigoare 

atât la nivel național, cât și internațional, 

deputații au încercat să găsească soluții la 

aceste impedimente. Una dintre ele a fost 

chiar realizarea unei noi legi...la cald, în 

comisia de Agricultură. 
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Impresii de la jurnaliști  

Interviu Laura Cămăruț-Tania Panaite 
 Laura Cămăruț: Eşti studentă la Facultatea de 

Drept. Cât de bun ţi se pare nivelul 

de pregătire juridică a tinerilor participanţi? Tani

a Panaite: Nivelul 

de pregătire juridică al tinerilor participanţi a fost 

diferit în funcţie de studiile acestora, 

precum şi de cunoştinţele generale 

pe care aceştia le posedă.Bineînţeles că unii dintr

e ei s-au făcut remarcaţi, iar alţii au avut 

cu siguranţă foarte multe de învăţat. 

Comisia pentru Drepturile Omului s-

a făcut remarcată prin dezbaterile pline de 

substanță. Participanţii au dat dovadă de cunoştin

ţe atât juridice, cât şi de cultură generală fapt ce 

a făcut ca dezbaterile să aibă ca rezultat un 

proiect de lege care să obţină votul 

a cât mai mulţi dintre tinerii parlamentari.  

 

 

                

 

 

Acest proiect le oferă oportunitatea, în primul rând, de 

a afla dacă îşi doresc 

cu adevărat să îşi asume această responsabilitate. 

Dezbaterile au fost aprinse, am observat acest 

lucru atât în grupurile politice, cât şi în comisiile de 

specialitate pe care le-am urmărit: multe idei au fost 

revizuite drastic, altele au fost demontate, iar faptul că nu 

au apărut conflicte majore şi că participanţii şi-

au dat silinţa de a învăţa, 

de.a se corecta, îmi da speranţa că viitorul României este 

în siguranță în mâinile unor oameni cu 

o permanentă dorinţă de autoperfecţionare. 

Tania Panaite:  

Cum crezi tu că arată viitorul Românieși 

dacă peste ani aceşti tineri vor fi cei ce 

vor ocupă un scaun de parlamentar ?  

Laura Cămăruț: Parlamentul este 

unul dintre cei mai importanţi factori 

decizionali, prin urmare, dacă aceşti tiner

i vor ocupa în viitor funcţia de 

parlamentar vor avea o responsabilitate 

foarte mare. 

Egalitate de gen la Comisia pentru 

Muncă și Protecție Socială 

În cadrul Comisiei pentru Muncă și Protecție 

Socială, alegerile reprezentanților comisiei s-au 

realizat într-un timp relativ scurt. La președinția 

Comisiei a candidat o singură persoană, Cristina 

Merticaru, deputat PNL. Alegerile celor doi 

vicepreședinți au scos la iveală motivele pentru 

care unii dintre ei nu și-au dorit să candideze la 

cea mai înaltă funcție, acestea fiind reprezentate 

de necunoașterea integrală a atribuțiilor 

președintelui, dar și de refuzul asumării unei 

asemenea responsabilități. Astfel, candidații la 

funcția de vicepreședinte au avut convingerea că 

își pot face mai bine treaba dintr-o poziție 

secundară. Astfel, în urma exprimării voturilor, 

vicepreședinți au fost alese deputate Lucia 

Bălan și Alexandra Timofte. În cele din urmă, 

funcțiile de secretari au fost ocupate de Andra 

Ciobanu și Lavinia Savu. Alegerile liderilor 

comisiei au fost salutate pozitiv de deputatul 

PSD, Vlad Bujdei, care s-a proclamat un 

susținător al egalității de gen și a descris 

componența conducerii ca fiind o gură de aer 

proaspăt. (Diana Trăncuță) 

 

 Prin Parlament auzite... 

În Comisia de Politică Externe-dezbateri 

aprinse pe legislație internațională 

Deputații din Comisia de Politică Externă s-au 

luptat în cunoștințe legate de funcționarea 

sistemului internațional. Cel mai dificil pentru 

aceștia a fost managementul timpului, dat 

fiind că la fiecare 5 minute, o altă voce avea 

ceva de corectat în discursul celuilalt. Inspirat 

și determinat să rezolve această situație 

supărătoare, președintele Comisiei a reușit să 

găsească soluția: întreruperea discursului de la 

pupitrul propriu, după expirarea timpului 

alocat. (Emma Manolache) 

Analiză: ce s-a întâmplat ieri în comisii 

 

 

 

 

 

 “Dacă această propunere de 

lege va fi adoptată, grupul 

PNL va sesiza Curtea 

Constituțională.”-deputat 

PNL 

 «Agenția mea de 

refugiați...mă scuzați, 

Agenția Națională pentru 

refugiați”-deputat UDMR 

 „Vă rog, nu faceți dialog!”-

deputat PNL 

 „PNL nu va susține această 

lege, deoarece nu ne dorim 

o a doua revoluție socialistă 

din octombrie.”-deputat 

PNL 

 „Domnule vicepreședinte, 

nu mai suflați în 

microfonul acela, se aude 

incomod. E a doua oară 

când vă spun!”-deputat 

UNPR 

 

 



 

Întrebare deschisă: Ce spun președinții de Comisii? 
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Dat fiind că în interiorul comisiilor de 

specialitate se întâlnesc puncte de vedere 

diferite, provenind din partide cu orientări 

diferite, au vrut să aflu părerea 

preşedintelui Comisiei de agricultură, 

Tătaru Ştefan Răzvan şi a preşedintelui 

grupului parlamentar PNL, membru al 

Comisiei de agricultură, Gavril Florin. 

Fiind cel care coordonează lucrul în 

comisie, deci probabil cel care poate să ia 

cel mai bine pulsul discuţiilor, preşedintele 

Comisiei de agricultură a declarat că deşi 

multe dintre iniţiativele prezentate sunt 

benefice pentru România, unele dintre 

acestea nu sunt formulate potrivit legilor în 

vigoare, de aceea dezbaterile se dovedesc a 

fi foarte constructive. Aceasta a fost şi 

opinia liderului PNL, care a mărturisit că în 

cadrul discuţiilor cu grupul său, a constatat 

în unele legi anumite probleme privind 

constituţionalitatea acestora, dar că se 

declară mulţumit de felul în care tinerii 

parlamentari PNL îşi susţin punctul de 

vedere.  

 

Urmează că în această ultimă zi, toţi parlamentarii să ajungă la un 

consens cu privire la legile intens dezbătute, iar noi nu putem decât 

să aşteptăm cu interes rezultatul final . 

                                                        (Laura Cămăruț)                                                                                                      

Interviu cu Cristina Merticaru, deputat PNL, 

președinte al Comisiei pentru Muncă și Protecție 

Socială 

Diana Trăncuță: Ce v-a determinat să candidați la funcția de 

președinte al Comisiei? 

Cristina Merticaru: În primul rând am văzut că, mă rog, fiind 

și dimineață, lumea abia începea să se obișnuiască cu ideea de a 

fi în această Comisie și trecea timp prețios, noi aveam de 

discutat niște legi foarte bune propuse, pe care le aveam de 

amendat sau nu și de aceea am vrut să mă ofer voluntar și le 

mulțumesc colegilor că m-au acceptat ca președinte. 

DT: Ce părere aveți referitor la calitatea dezbaterilor? 

CM: Mi se pare  că au fost niște dezbateri foarte sănătoase, cu 

niște argumente foarte bune, mă bucur că ceilalți colegi de la 

alte partide au reușit să se înțeleagă în mod civilizat și nu au 

existat incidente majore. 

DT: Care sunt obiectivele dumneavoastră pentru ședința de azi 

din plenul Camerei Deputaților, dar și pentru discuțiile de 

mâine? 

 

CM: Noi astăzi în plen dorim să argumentăm legile pe care le-am aprobat, precum și 

pe cele pe care le-am respins, dacă ni se va cere o explicație pentru asta. Credem că am 

făcut o treabă foarte bună și dorim ca și colegii noștri din plen să fie de acord cu noi.  

(Diana Trăncuță) 

 

 


