
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peste 120 de t ineri d in România și din  Republica Moldova s-au întâln it astăzi în p lenul Camerei Deputaților, în  prima zi a Parlamentului 

Tinerilor. Timp de 3 zile, vor dezbate și vota proiectele de lege de pe ordinea de zi, în cadrul grupurilor polit ice și al comisiilo r de 

specialitate, în vederea pregătirii ședinței finale din plen. 

La ceremonia de deschidere, au  luat cuvântul Iu liana Iliescu, manager de programe al Asociației Pro-Democrația, Andrei Stoian, director 

general Interv io și Gabriel Brezoiu, manager general Group of the European Youth for Change - GEYC. Invitații au subliniat  importanța 

implicării tinerilo r în comunitate, în primul rând prin participarea la  vot, dar și prin participarea la  diverse iniț iative din mediu l ONG sau 

politic. 

În prag de alegeri parlamentare, t inerii part icipanți la Parlamentul Tinerilor au oportunitatea de a-și face cunoscute ideile pentru a 
contribui la o schimbare pozit ivă în societate și de a da contururile unei noi clase polit ice, de la care există numeroase așteptări. (Laura 

Cămăruț) 

 

Start la dezbateri: a început cea de-a 

VIII-a ediție a Parlamentului Tinerilor 

 

 

Redacția: Laura Cămăruț, Emma Manolache, Tania Panaite, 

Alexandra Timofte, Alexandra Sofroni, Teodora Popa, Roxana Zafiu, 
Ionuț Poptelecan (fotograf), Sergiu Matei(fotograf) 
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Vineri, 25 noiembrie, 

2016 

Concluziile grupurilor 

parlamentare 

Prima zi de lucru pentru 
tinerii deputați a fost cu 
siguranță intensă, cu multe 

idei interesante 

Detalii pe paginile 2 și 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proiectele de lege au generat dezbateri aprinse în grupurile parlamentare 

 PNL: Este atât de greu să facem alegerea 

corectă? (Alexandra Sofroni) 

În interiorul grupului politic  PNL, după ce 

a fost ales președinte Andreea Șerban, cei 

doi vice-președinți Mihai Răzvan Martin 

și Denisa Știrbulescu , dar și secretarul 

Dănilă Dragoș, discuțiile privind 

dezbaterile legislative au stârnit forfotă 

între deputați. Cea mai aprinsă dezbatere a 

fost cea vizând adăugarea grupei sangvine 

și a RH-ului în cartea de identitate, o lege 

ce privește viața pacientului având ca scop 

diminuarea cazurilor de malpraxis din 

sistemul medical. Deputații au  adus diverse 

argumente pentru a combate legea, uneori 

exprimându-și părerea fără acordul 

președintelui de partid, astfel, vice-

președintele anulând ședința pentru câteva 

minute. „Cardul de sănătate nu-și are 

rostul. Este o pierdere.” Cu toate acestea, 

rămâne să aflăm din  zilele  ce vor urma, ce 

se va întâmpla în dezbaterile din comisiile  

de specialitate, și dacă contează cu adevărat 

„viața” trecută pe un card de sănătate.  

UNPR: Proces democratic, activi tate 

eficientă (Alexandra Timofte) 

Cursa pentru funcția de președinte a 

grupului UNPR a fost câștigată de 

deputatul Furdui Dragoș. 

Acesta le-a transmis mulțumiri 

colegilor pentru sprijinul pe care i l-au  

acordat. Obiectivul pe care și l-a 

propus este acela da a-i determina pe 

tinerii parlamentari să se implice activ  

în dezbateri, să acumuleze cunoștințe 

și să aibă o co laborare eficientă. De 

asemenea a menționat că p ropunerile 

legislative sunt foarte bune și are 

încredere că și calitatea argumentării 

va fi una pe măsură. Întrebat de 

perspectivele pentru alianțele  viitoare, 

acesta a afirmat „Scopul nu este să 

votăm în bloc pe partide, trecând peste 

opiniile co legilor. Vreau ca fiecare să 

fie responsabil și să se implice. 

Momentan nu m-am gândit  la  

opțiunile pe care le avem în ceea ce 

privește o posibilă alianță.” 

 

 

PSD: Alegerea corectă este cea susținută de 

argumente (Tania Panaite) 

În cadrul grupului parlamentar al PSD-ului 

egalitatea s-a dovedit a fi cuvântul de baza în 

momentul alegerii celor patru reprezentanți.  

Astfel, tinerii au ales 2 băieți și 2 fete în 

funcțiile de conducere ale partidulu i, funcția 

de președinte fiind adjudecată de domnul 

Drăghici Alexandru. Propunerile s-au dezbătut 

intens prezentându-se atât argumente pro, cât 

și contra. Una d intre cele mai intens discutate 

legi a fost privind protecția copilulu i cu  părinți 

plecați în străinătate. Principalele puncte de 

dezbatere au fost vârsta potrivită pentru a avea 

în grijă un copil și importanța legăturilor de 

familie. Colegii in ițiatoarei au  fost suficient de 

vigilenți identificând posibilele deficiențe ale 

propunerii de modificare, solicitând precizări 

suplimentare. 

Un aspect important în discuțiile PSD a fost 

susținerea propriilor legi în plen, 

menționându-se că: “Noi, PSD- ul nu ne vom 

milogi de nimeni, nu am făcut niciodată  asta”.  
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 UDMR: Când deputații nu se implică suficient (Laura Cămăruț) 

Un lucru e cert despre atmosfera de astăzi din UDMR: dezbaterile nu 

au beneficiat  decât de interesul și implicarea unui număr mic de 

deputați, ceea ce a dus la monopolizarea discuțiilor de anumiț i 

participanți. Acest aspect a fost vizib il și în rezu ltatele votului. Spre 

exemplu, un proiect de lege a primit nu mai puțin de 9 abțineri, în 

grupul de 18 participanți. 

De apreciat este faptul că pornind de la pro iectele de lege de pe 

ordinea de zi, discuțiile au atins subiecte variate, cum ar fi 

naționalismul, drepturile minorităților, impactul economic al 

natalității scăzute etc. Cu toate acestea, consider că grupul ar fi avut 

mult de câștigat dacă mai mulț i membri s -ar fi implicat activ în 

discuții, iar opiniile prezentate ar fi fost susținute de o mai bună 

cunoaștere a subiectelor în cauză. 
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ALDE: Discuții constructive și rezultate pe măsură 

(Roxana Zafiu) 

 

Grupul parlamentar ALDE i-a ales ca președinte pe Lăzăroiu 

Robert Iulian, iar ca vice-președinți pe Ana Maria Holotă și 

Paraschiv Ioana. Se remarcă faptul că din 16 legi propuse, la 

grupul parlamentar ALDE 9 au fost votate, 6 au fost respinse, 

iar la una dintre ele au fost mai multe abțineri, mai precis legea 

privind susținerea natalității prin asistență medicală gratuită 

acordată femeilo r însărcinate. Deputații au dezbătut această 

lege cu mult interes, au încercat să găsească răspunsuri la 

următoarele întrebări: ce fel de analize, de unde fonduri, vor 

beneficia de aceste gratuități doar familiile  tradiționale sau și 

cele monoparentale? În cele din urmă, au ajuns la un 

amendament, propunându-se ca toate femeile să beneficieze de 

asistență medicală gratuită în timpul sarcinii. 

De asemenea, deputații ALDE s -au amuzat de un articol al unei 

legi ce făcea referire la faptul că arborii și pomii vor avea parte 

de o îngrijire adecvată și de un tratament special; 10 deputați au 

fost de acord cu aceasta, iar 4 au respins -o. 

 

Opinie: PNL sau cum să lucrezi în favoarea deputaților 

(Emma Manolache) 

Astăzi grupurile parlamentare au încercat să bifeze conștiincios 

ordinea de zi alocată. Unii mai eficient ca alț ii. S-au observat 

multe lipse de cunoștințe, însă, în grupul parlamentar al PNL : 

de exemplu, să semnalăm faptul că nu  există o Curte 

Constituțională Europeană sau că un stat membru UE este 

întotdeauna răspunzător pentru legi care sunt declarate ca fiind 

împotriva legislației europene în anumite domenii. Printre legile 

care au stârnit cele mai multe spirite a fost legea privind Statutul 

deputaților și al senatorilor. De altfel, ce putea să îi facă pe 

deputații noștri să sară în apărarea lor mai frenetic decât această 

propunere legislativă? Concluzia nu a fost surprinzătoare, 

bineînțeles. Deputații au hotărât că imunitatea este o prerogativă 

de care membrii Parlamentului au dreptul să se bucure. Unii 

dintre ei au fost foarte fermi în  apărarea dreptului la  imunitate, 

declarând foarte clar care le e poziția legată și de artico lul ce 

prevedea sancționarea deputaților la 5 absențe nemotivate : „‟nu 

sunt de acord să fie suspendați (deputații) la 5 absențe 

nemotivate…asta chiar nu!‟‟. Argumentele principale pentru 

păstrarea imunității au fost existența acestui drept la nivel 

mondial, în aproape toate forurile legislative d in lume și 

probabilitatea de a se înregistra multe abuzuri în privința 

cercetărilor penale ale deputaților, cercetări care i-ar putea opri 

din munca pe care aceștia o depun pentru țară. În a treia zi de 

lucru, în plen, vom cunoaște, în sfârșit,  Adevărul : ce cred oare 

și celelalte partide despre această lege ? Trebuie ca deputații să 

fie mai atent monitorizaț i ?  Va trece legea de plenul Camerei 

Deputaților ? 

 

Echipa de presă va continua să monitorizeze cu interes 

rezultatele discuțiilor din următoarele zile și vă invită să 

urmăriți și numerele viitoare ale Vocii Tinerilor 

Parlamentari! 


