
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
În ultima ședință plenară, președintele Camerei a fost nevoit să le reamintească de mai multe ori deputaților că nu 

mai pot aduce amendamente în ultima zi de dezbateri, dedicată exclusiv votului pentru a respinge sau aproba o 

lege. Dar timpul nu a fost cel mai bun prieten al deputaților, care trebuiau să lucreze astăzi în plen pe 22 de 

proiecte de lege. De la votul pe articole, deputații, ghidați de președintele Cristian Lazăr, au trecut la votul în bloc 

pentru aceste legi, din motive ce țineau de timp. Prezidiul a colaborat prin împărțirea sarcinii de a coordona 

activitatea din plen-un gest pe care presa (și nu numai) l-a apreciat. Dintr-un total de 22 de legi de pe ordinea de zi, 

deputații au aprobat zece proiecte de lege, au respins opt, iar patru au fost retrase de înșiși inițiatorii acestora, din 

motive obiective.                                                                                                (Emma Manolache și Diana Trăncuță) 

 

 

 
De prin Parlament auzite... 
Ce mai zic deputații fără să-și 
dea seama 
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 „”Nu cred că grupul 

minorităților și UDMR 

ar trebui să dicteze ce se 

întâmplă în România.”-

deputat PNL 

 

 « În timp ce unii 

muncesc, alții fac 

copii. » -deputat ALDE 

 

 

 « Ei nu ne doresc pe 

noi .» -deputat ALDE 

 

Ultima zi de dezbateri. Rămas 

bun prietenesc între tinerii 

deputați 
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Luni, 9 noiembrie, 

2015 

Ieri, de dimineață, parlamentarii s-au adunat 

în plen, pregătiți pentru dezbaterea legilor de 

pe ordinea de zi-ultima din această ediție. În 

timp ce își vedeau numele în ziar, unii dintre 

ei erau mulțumiți de activitatea pe care au 

desfășurat-o în cadrul ședințelor din comisii și 

plen din ziua anterioară, cu deviza ești un om 

politic important dacă presa scrie despre tine, 

în timp ce un grup de deputați a fost auzit 

făcând aluzii la atacul mișelesc al presei 

asupra deputaților.  
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Dezbateri aprinse și conflicte de idei pe legile privind drepturile omului 

 Legea referitoare la interzicerea cerșetoriei 

a fost dezbătută îndelung de grupurile 

parlamentare, fiind argumentată din 

perspectivă naționalistă, psihologică, dar și 

din perspectiva expunerii pe scena 

internațională a României. Expunerea PSD 

a fost primită cu aplauze, în urma 

declarației deputatei Iulia Niță, conform 

căreia a sancționa mila este un lucru 

nejustificat. Tot în aplauze s-a încheiat și 

argumentul deputatului PNL, Vlad Covaci, 

care și-a exprimat puternic credința că 

cerșetorii sunt indivizi care nu aduc cinste 

țării, deși reprezentantul grupului declarase 

anterior că legea este neconstituțională. 

Astfel de divergențe de opinie s-au regăsit 

și în cadrul grupului ALDE, unde un 

deputat a considerat că legea ar veni în 

sprijinul dezvoltării României în timp ce 

altul a fost convins că o astfel de lege ar fi 

inutilă, din simplul motiv că cerșetorii nu ar 

ști despre ea. 

 

 

                

 

 

Acest lucru a atras replica lui Ovidiu Rez: dacă 

vorbim de proprietate privată și libertate, după cum 

ați pus problema, rezultă că putem face și crime. 

(Diana Trăncuță) 

Aceeași dezbatere aprinsă s-a 

desfășurat și pe legea privind 

prevenirea și combaterea efectelor 

consumului produselor din tutun, unde 

a fost adus în discuție de către 

inițiatorul acesteia, Ovidiu Rez, și 

accidentul tragic produs în București 

săptămâna trecută, cu scopul de a 

evidenția faptul că odată cu aprobarea 

acestei legi s-ar putea schimba și legea 

ISU, prin introducerea obligativității de 

a se introduce și elementul 

antiincendiu. Grupul PNL a militat în 

această discuție pentru libertate și 

pentru liberul arbitru care primează în 

societate, dar și pentru opțiunea acelor 

spații care constituie proprietate 

privată de a se poziționa față de 

interzicerea fumatului după cum 

consideră de cuviință.  

Tania Panaite: Cum ţi s-a părut lucrul în 

comisii şi în grupul parlamentar?  

Lara Stegarescu : A fost o experienţă 

foarte plăcută dat fiind faptul că, fiind 

studentă la Facultatea de Drept a 

Universității București am avut 

oportunitatea de a aplica în mod direct 

cunoştinţele dobândite în domeniul 

legislativ şi am văzut în mod aplicat cum 

funcţionează trecerea unei legi de la 

propunere la o formă legalizată atât sub 

aspect de fond cât şi de tehnică legislativă 

şi am avut ocazia în cadrul comisiei în care 

am activat să contribui şi eu la ajutorarea 

colegilor mei de la alte facultăţi să aducă la 

o formă acceptabilă şi contitutionala 

propunerile legislative discutate.  

T.P : Un gând, o impresie despre proiectul 

desfăşurat de APD ?  

L.R : Cred că Parlamentul Tinerilor ,ediţia 

a 7 a şi-a realizat cu prisosinţă scopul 

pentru care a fost organizat, anume acela de  

 

 Prin Parlament auzite... 

 a transparentiza şi a eficientiza relaţia 

dintre Parlament şi cetăţeni, pentru că se 

crează oarecum o impresie că Parlamentul 

ar fi un loc relativ interzis oamenilor de 

rând ceea ce e o impresie eronată, pentru 

că este o instituţie ce se vrea aproape de 

oameni ceea ce ne arată că procesele 

democratice în România iau amploare şi 

ne apropiem încet-încet de standardele 

europene la care România ar trebui să fie 

parte, nu numai formal dar şi în mod 

aplicat. De asemenea, am fost bucuroasă 

să constat că s-a oferit posibilitatea 

tinerilor din Republica Moldova de a lua 

parte la acest proiect, ceea ce este o 

iniţiativa lăudabilă. 

Interviu cu Lara Stegarescu 

 

 

 

 

 

 „Fiecare să aibă dreptul să 

își consume un viciu pe 

care îl are!”-deputat PNL 

 « Îmbâcsit de fumul 

altora » -deputat ALDE 

 « Scurt pe 2-foarte bun-

pentru scenariul unui film 

având ca model răscoala de 

la 1907 »-deputat PSD 

 “Sunt din PNL, o sa se 

supere colegii pe mine, dar 

sustin initiativa PSD.”-

deputat PNL 

 “Nu considerăm că ar 

trebui să adoptam o lege 

doar pentru femeile care 

fac copii la 47 de ani. Ca să 

ai copii minori la vârsta 

pensionării, trebuie să îi 

faci începând cu 47 de ani.” 

  „A fost închisă într-o 

închisoare cu regim 

închis.”-deputat PSD 

 

 

 
 



 

Testimonial Ovidiu Rez 
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Ovidiu Rez, de la Universitatea de Vest din Timișoara 

s-a numărat printre cei mai activi participanți ai 

Parlamentului Tinerilor din acest an. În urma unui 

scurte discuţii purtate, acesta a mărturisit faptul că 

experienţa oferită de acest proiect a reprezentat o reală 

oportunitate de a învăţa practic procesul de legiferare. 

Licenţiat al Facultăţii de Drept, Ovidiu a precizat faptul 

că lucrările din Comisia pentru drepturile omului şi 

egalitatea de şanse au fost animate, ceea ce l-a bucurat 

pentru că, astfel, a avut oportunitatea să împartă opinii 

cu ceilalţi participanţi şi să dezbată argumentat pe baza 

proiectelor de lege. Autor al iniţiativei legislative 

privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului 

produselor din tutun, tânărul deputat PSD a reuşit să-şi 

facă vocea auzită şi să-şi impună opinia argumentat, 

ceea ce a dus la dinamizarea discuţiilor din comisie cu 

luarea în calcul şi a prevederilor legale în vigoare 

foarte importante, de altfel, pentru existenţa unei 

dezbateri reale. „Deși cunoșteam la nivel teoretic 

procesul legislativ, este pentru prima dată când 

experimentez și latura practică a acestuia”, ne-a 

mărturisit Ovidiu. 

 

 

 

 

 

  

Îi mulţumim domnului deputat Ovidiu Rez  pentru timpul 

alocat! 

                                        (Tania Panaite) 

 

Cuvinte de încheiere 
 

După trei zile de dezbateri și discursuri intense, 

tinerii parlamentari au trebuit să își spună astăzi 

rămas bun. Pentru unii participanți, a fost o 

experiență nouă, de cunoaștere, pentru alții, care 

erau deja la a patra ediție chiar, a fost o experiență 

de perfecționare, dar indiferent de acest lucru, e 

sigur ca au plecat acasă cu teme de reflecție. De 

acest lucru a vrut să se asigure și domnul Daniel 

Seiberling, director regional pentru România, 

Ucraina și Republica Moldova al Fundației Hanns 

Seidel, cu întrebarea din discursul de încheiere 

adresată participanților, legată de protestele din 

ultimele cinci zile ca urmare a tragediei de la clubul 

Colectiv: de mâine, parlamentarii care vor ocupa din 

nou aceste locuri, vor fi capabili să renunțe și să 

aleagă un prim ministru din afara lumii lor?”. De 

asemenea, a apreciat faptul că în Parlamentul 

Tinerilor există un foarte bun echilibru în ceea ce 

privește reprezentarea genului,  

 

 

 

dar că pe viitor s-ar putea lucra la formula prezidiului, unde, în  

această ediție, au fost doar persoane de gen masculin.  

 

Dorim, prin această cale, să-i felicităm și noi, echipa de presă, pe 

participanți, să le mulțumim pentru implicare, cooperare și simțul 

umorului și le urăm mult succes în continuare!   (Laura Cămăruț) 

 

 

 

 


