
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
În cea de-a doua zi a Parlamentului Tinerilor dezbaterile în comisiile de specialitate s-au ţinut lanţ. În comisia de 
administraţie şi amenajarea teritoriului tinerii parlamentari au decis abrogarea multor articole din legile aflate pe 
ordinea de zi, semn că acestea nu au fost chiar pe placul lor. Dovada acestui fapt stă chiar în faptul că unul dintre 
deputaţi a încercat chiar abrogarea unui articol ce fusese deja abrogat, aşadar ,,abrogarea abrogăriii’’ este o creaţie 
hilară a imaginaţiei fără limite a tinerilor parlamentari. 

(Tania Panaite) 

 

 

 
De prin Parlament auzite... 
Ce mai zic deputații fără să-și 
dea seama 
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 Schimb de replici  : Deputat 

1 :‘’un deputat primeste 

175 de milioane 
indemnizație’’/ Deputat 2 : 
‘’Da, la TV’’ 

 ‘’Am terminat Relații  

Internaționale și nu am 

auzit ca UE să se bage în 
treburile interne ale unei 
țări. N-are nicio treabă UE 

cu societăți le comerciale 
din România. Jur. Serios.’’ 

 ‘’Hai să susținem ceea ce 

vrea, că  oricum pică.’’ 
 

 

 

 

 

A doua zi de dezbateri, în 

comisiile de specialitate 
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Sâmbătă, 26 

noiembrie, 2016 

După o zi petrecută în grupurile 

parlamentare, tinerii deputați au avut astăzi 

oportunitatea de a analiza mai în amănunt 

proiectele de lege de pe ordinea de zi, în 

cadrul comisiilor de specialitate. Echipa de 

presă a urmărit și astăzi îndeaproape 

desfășurarea discuțiilor și vă prezintă 

rezultatele celei de-a doua zi a Parlamentului 

Tinerilor, presărată cu controverse, discuții în 

contradictoriu, ironii între deputați și, 

desigur, multe intenții bune. 
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Dezbateri aprinse în Comisia de Administrație 

Publică și Apărare a Teritoriului 

„Aceste două ore de dezbateri au fost în zadar .” La această 

concluzie au ajuns deputații  din cadrul Comisiei de Administrație 
Publică și Amenajarea Teritoriului în urma discutării  propunerilor 
legislative.  

Printre cei care au fost greu de mulțumit, se numă ră înșiși 
deputații  ale căror propuneri legislative au fost pe ordinea de zi. 
Mulți dintre ei nu și -au putut exprima punctul de vedere asupra 
propriilor legi, unul dintre deputați repetând în mod impulsiv 

„Vreau să aduc amendament e!”. Cuprins de inspirare și 
determinare să rezolve problemele existențiale referitoare la 
exprimarea opiniei și  să nu mai existe divergențe, unul dintre 
deputați a propus ca fiecărui reprezentant să -i  fie alocat un 

termen de 30 de secunde în care să -și spună cuvântul, acesta 
nefiind luat în considerare. Spre sfârșitul dezbaterilor legislative 
din ordinea de zi, unii  deputați au fost porecliți  de alții , din cauza 

contenirii imperceptibile a unui reprezentant, acesta fiind ca 
„domnul care vorbește mult”. 

Rămâne de văzut, dacă mâine în ședința din plen, în timpul 
dezbaterii  asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, domnul 

deputat se va prezenta sub propriul nume sau își va păstra 
porecla. 

(Alexandra Sofroni) 

 

 

Alexandra Sofroni: În urma unei 
dezbateri legislative, ai menționat că ai 
vârsta de 17 ani. Cum e să ai rolul de 
deputat la această vârstă  

Victoria Elena Drăghici : Cu siguranță 
este c eva neobișnuit pentru persoanele 

de vârsta mea, însă, mă bucur că fac 
parte din persoanele care fac parte din 
această șansă, de a face o schimbare cât 
mai repede și aș dori să primesc acest 

drept în continuare. 

A.S : : Consideri că există o vârstă 

pentru a fi  deputat, pentru a te implica 
în societate? 

V.E.D : Sincer, ar trebui să începem să 

ne implicăm în societate de la vârsta de 
14 ani, dar să avem acces în Camera 
Deputaților de la vârsta de 16 sau 17 

ani.  

A.S. : Cum ai aflat de proiectul 
Parlamentul Tinerilor ? 

 

 

 

Prin Parlament auzite... 
V.E.D : Sunt membră al unui ONG, Asociația 
Studenților din Constanța, iar pe pagina lor 
s-a promovat acest eveniment și am decis să 
aplic. 

A.S. : Ce propunere legislativă ai decis să 

faci pentru acest proiect? 

V.E.D. : A fost o propunere legată de 

schimbarea monedei naționale d in RON în 

EURO.  

A.S.: Și cum consideri că aceasta ar 

îmbunătăți evoluția țării noastre? 

V.E.D. : Prin schimbarea monedei naționale 

am reușit să ne apropiem de standardele 

europene și am putea avea o șansă mai mare 

de a intra în spațiul Schengen.  

A.S.: Care sunt gândurile tale despre 
proiectul Parlamentul Tinerilor? 

V.E.D: După puținele ore petrecute aici sunt 

sigură că voi aplica și în viitor la alte ediții 

pentru că, într-adevăr, este o simulare exactă 

a Parlamentului și încurajez part iciparea 

persoanelor care vor să activeze în  acest 

domeniu.  

Deputat la 17 ani: interviu cu Victoria Elena Drăghici  

 
 „Este înspăimântător 

că oamenii se 

hotărăsc să dea 
naştere unui copil 
după ce se simt 

împliniţi  din punct de 
vedere profesional şi  
personal.  

 « Ca un grilaj - ca să 

explicăm așa, ca la 

țară - pentru biciclete 
ș i  ai ‘’safe’’ bicicleta” 

  "Să fie fără certuri; 

nu ca la celelalte..." 
(referire la SimPro) 

 "Noi nu dăm aviz 

pozitiv acestei legi , 
prin urmare dăm aviz 
negativ" 

 "Din acest moment 

voi prelua eu 
moderarea ședinței 
de JUDECATĂ" 

 

Discuții în crescendo 

 
Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și 
siguranță națională s-au arătat foarte prudenți cu privire la 
declarațiile pentru creșterea bugetului alocat sectorului 

apărării de la 1,4% la 2%. Discuțiile s-au intensificat la 
propunerile legislative legate de taberele militare și de 
încadrarea personalului militar cu un anume statut, în 

societățile comerciale. Paroxismul a fost atins la dezbaterea 
ultimei inițiative legislative privind sancționarea pecuniară 
a magistraților în procesele de redresare judiciară. 
Propunerea aparține doamnei deputat Mirela Cojocaru de 

la UNPR. Cele mai vehemente luări de cuvânt au aparținut 
doamnei deputat de la PNL Anca Buligă și domnului 
deputat de la PSD Alexandru Drăghici. Cu acuzații  de 
neconstituționalitate respectiv irelevanță, cei trei deputați 

au adus argumente puternice în sprijinul propriilor opinii. 
Nu au lipsit nici ironiile precum « să nu fi  cărat Consitituția 
degeaba » sau « sunteți mai degrabă un fel de Ana 

Pauker ». În cele din urmă, după o pauză de câteva minute, 
președintele ales al comisiei, Andreea Șerban a reușit să 
calmeze spiritele și să-i  convingă pe deputați că amendarea 
legii  este cea mai bună soluție. 

 

(Alexandra Timofte) 
 

De prin Parlament auzite 
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Tinerii deputați, din ce în ce mai serioși 

În a doua zi a Parlamentului Tinerilor, la Comisia 

pentru mediu și echilibru ecologic, participanții  au 

început să își  ia din ce în ce mai serios rolul de 

deputați. Tinerii  s -au comportat ca niște adevărați 

parlamentari și  astfel au apărut și primele conflicte 

între diferite grupuri politice. Un deputat de la PNL 

afirmă : « Eu înțeleg că partidul vostru este susținut de 

persoane de peste 50 de ani și  este populist ». Replica 

celor de la PSD nu a întârziat să apară  : « PSD nu face 

diferențieri, ne adresăm tuturor cetățenilor  » ; « Noi 

nu facem împărțirea românilor între tineri și  bătrâni  ».  

Toate aceste controverse au pornit de la o lege c e viza 

prima mașină ecologică. Participanții  nu cădeau de 

acord asupra articolului 3, conform căruia persoanele 

care puteau să beneficieze de acest program trebuiau 

să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani. În cele din 

urmă, s-a ajuns la un consens, iar în urma 

amendamentelor legea a trecut, vârsta de eligibilitate 

pentru achiziționarea mașinii  fiind cuprinsă între 18 și 

35 de ani. 

(Teodora Popa) 

 

 

  

 

Echilibru și sobrietate în comisia pentru sănătate și  
familie 

În cadrul comisiei de sănătate, fiecare parlamentar s-a 
prezentat, exprimandu-și  motivele pentru care a decis să 
participe la procesul decizional și ce vor sa facă pe viitor din 

punct de vedere civic ș i  administrativ. 

Legea privind adăugarea grupei sangvine și  a Rh-ului în cartea 
de identitate s-a dezbătut trei ore în comisie.  PSD nu susține 

această propunere deoarece informații legate de RH ține de 
intimitatea  fiecăruia, nu se  garantează intimitatea, și  ce se 
întâmplă cu cei care au sub 14 ani, iar sancțiunile sunt 
exagerate. De asemenea, cei de la UDMR sunt contra acestei 

propuneri,  iar reprezentanți i  PNL-ului o susțin deoarece 
situațiile urgente ar trebui puse pe primul loc, dar și   ALDE, 
și   UNPR o susțin, în schimb se dorește reduc erea sancțiunilor, 

se aduce în discuție problema vârstei, ce se întâmplă cu cei 
care au o problemă și sunt în afara țării, despre dreptul de a  
refuza acele analize care au dreptul aflarea grupei sangvine 
Pentru a putea dezbate și celelalte 3 legi, președintele a 

propus ca purtătorul de cuvânt al fiecărui partid sa vorbească 
despre amendamentele deja aduse de către partide. 

Discuâiile au fost productive deoarece în cadrul  acestei comisii 
au fost prezenți  ș i  studenți  de la medicină, iar legea privind 

asistența psihologică a bolnavului oncologic a fost votată în 
unanimitate. 

(Roxana Zafiu) 

 


