
 

                                                                                                                               
 

 
Parlamentul Tinerilor - ediţia a VIII-a 

Agenda 

 
 

Vineri, 25 noiembrie 2016 

 

09:00 – 10:00  Sosire participanți 

 

10:00 – 11:00 Ceremonia de deschidere - sala plenului Camerei Deputaţilor 

Depunerea jurământului.  

Cuvânt de deschidere 

 

11:00 – 11:30 Pauză de cafea 

 

11:30 – 13:30 Lucrări în cadrul grupurilor politice - sălile grupurilor parlamentare 

   Alegerea liderilor de grup sau a decanului de vârstă şi a 2 secretari 

 

13:30 – 14:30 Prânz  

 

14:30 – 16:30 Lucrări în cadrul grupurilor politice - sălile grupurilor parlamentare 

   

16:30 – 17:00 Pauză de cafea 

 

17:00 – 18:00   Lucrări în cadrul grupurilor politice - sălile grupurilor parlamentare 

   Discuții generale, lucrări pe baza propunerilor legislative 

Definitivarea discuțiilor pe marginea propunerilor legislative 

 

18:00   Concluzii prima zi de lucru în cadrul grupurilor politice 

 
 

 

 



 

                                                                                                                               
 

 

Sâmbătă, 26 noiembrie  2016 

 

10:00 – 10:30 Lucrări în cadrul comisiilor de specialitate - sălile grupurilor 

parlamentare 

Alegerea preşedinţilor de comisii şi a 2 secretari 

10:30 – 11:30    Lucrări în cadrul comisiilor de specialitate - sălile grupurilor 

parlamentare 

Discuţii generale, lucrări pe baza proiectelor legislative, anunţarea 

amendamentelor propuse de grup şi/sau individual 

 

11:30 – 12 30 Pauză de cafea  

 

12:00 – 13:30 Lucrări în cadrul comisiilor de specialitate - sălile grupurilor 

parlamentare 

Discutarea amendamentelor și redactarea documentului/raportului 

final al fiecărei comisii şi predarea acestuia către organizatori 

 

13:30 – 14:30 Prânz  

 

14:30 – 15:00 Deschiderea şedinţei în plen 

   Cuvânt de deschidere 

 

15:00 – 16:30  Şedinţă în plen 

Aprobarea propunerii de agenda. Dezbateri asupra punctelor înscrise 

pe ordinea de zi 

  

16:30 – 17:00  Pauză de cafea 

 

17:00 – 18:00  Ședință în plen 

   Dezbateri asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi 

18:00   Concluzii a doua zi de lucru în cadrul comisiilor de specialitate 



 

                                                                                                                               
 

 

Duminică, 27 noiembrie 2016 

 

10:00 – 10:30 Deschiderea şedinţei în plen 

 

10:30 – 11:30 Şedinţă în plen 

Aprobarea propunerii de agenda. Dezbateri asupra punctelor înscrise 

pe ordinea de zi 

 

11:30 – 12:00 Pauză de cafea 

 

12:00 – 13:30 Şedinţă în plen 

   Dezbateri asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi  

 

13:30 – 14:30 Prânz  

 

14:30 – 17:00 Şedinţa în plen 

  Dezbateri asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi 

 

17:00  Închiderea şedinţei de plen. Înmânarea diplomelor. 


