
 

                                

 

      

 

 

 
Regulament de participare 

-extras- 

3. Reguli de procedură 

  
3.1. În cadrul simulării Parlamentul Tinerilor vor participa toate persoanele selectate. 

 
3.2. Participanții vor putea reprezenta unul dintre grupurile politice parlamentare. 

 
3.3. Participanții vor putea face parte din una dintre cele patru comisii propuse acestora în 
momentul înscrierii. 

3.4. Participanții nu vor putea face parte decât dintr-un singur grup și o singură comisie în 
cadrul Parlamentului Tinerilor. 

  
3.5 Atât în cadrul grupurilor parlamentare, cât și al comisiilor, membrii Parlamentului 
Tinerilor vor trebui să își desemneze, de comun acord, un lider al grupului parlamentar, 
respectiv un Președinte al comisiei din care fac parte. Această persoană își va asuma de 
asemenea și rolul de moderator al lucrărilor în cadrul grupurilor și al comisiilor.  

 
3.6. Președintele și vice-președinții Parlamentului Tinerilor vor fi aleși prin vot în urma 
propunerii de către fiecare grup parlamentar a unei singure persoane pentru funcția de 
Președinte. Dintre persoanele propuse cea care întrunește cele mai multe voturi va ocupa 
funcția de Președinte al Parlamentului Tinerilor, iar următoarele două persoane clasate, 
conform voturilor obținute, vor ocupa funcțiile de vice-președinți. În cazul neîndeplinirii în 
mod corespunzător a funcției organizatorii își rezervă dreptul să aducă schimbări pentru 
aceste funcții. 

3.7. Secretarii Parlamentului Tinerilor pot fi în număr de minim 2, maxim 4 și vor fi 
desemnați de organizatori din rândul participanților și/sau voluntarilor Asociației Pro 
Democrația, și/sau din rândul participnaților. 

3.8. Fiecare comisie în parte va trebui să prezinte în faţa plenului, timp de maxim cinci 
minute, documentul adoptat de respectiva comisie. 

3.9. După prezentarea documentului din partea comisiei, membri Parlamentului Tinerilor 
îşi pot exprima opiniile PRO sau CONTRA sau pot aduce amendamente legate de forma 
acestuia timp de maxim un minut fiecare. 

                                                 
 Din Regulamentul Camerei Deputaților, accesat la 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=act4_1&par1=0#t0c1s5sb1a39  în data de 06.11.2017. Pentru un plus de 

informații privitoare la organizarea și funcționarea Camerei Deputaților vă rugăm să consultați www.cdep.ro . 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site2015.page?den=act4_1&par1=0#t0c1s5sb1a39
http://www.cdep.ro/


 

                                

 

      

 

 

 
3.10. Fiecare vorbitor poate lua cuvântul o singură dată pentru dezbaterea documentului 
unei comisii. 

3.11. După prezentarea documentului, a argumentelor pro sau contra și a eventualelor 
propuneri de amendament se va trece la vot. 

 
3.12. Participanții vor putea lua cuvântul in cadrul grupurilor politice, a comisiilor și în 
plenul Parlamentului Tinerilor, conform regulilor unei dezbateri. Niciun participant nu se va 
adresa grupului de lucru fără ca în prealabil să fi obținut permisiunea moderatorului. 
Moderatorul va cere vorbitorului să se întoarcă la subiect dacă remarcile acestuia nu sunt 
relevante pentru subiectul discuției sau dacă nu se încadrează în limitele bunului simț. 

 
3.13. Deciziile din cadrul plenului Parlamentului Tinerilor vor fi luate prin vot deschis. 

 
3.14. La sfârșitul plenului se va realiza un rezumat al documentelor adoptate de 
Parlamentul Tinerilor reunit în data de 17 noiembrie 2019. 

 

4. Reguli de conduită 

 
4.1. Toți membrii Parlamentului Tinerilor sunt obligați să se comporte conform normelor de 
bună purtare și respect față de ceilalți delegați. Președintele Parlamentului Tinerilor va 
atrage atenția oricărui delegat ce nu respectă această regulă. 

 
4.2. Toți membrii Parlamentului Tinerilor trebuie să arate amabilitate și respect membrilor 
din comisii, grupuri parlamentare și celorlalți participanți. Moderatorul va chema la ordine 
imediat orice delegat care încalcă această regulă. 

 
4.3. Organizatorii își rezervă dreptul de a exclude de la desfășurarea acestui eveniment 
persoanele care nu se conformează regulilor acestei simulări. 

 
5. Obligațiile participanților 

  
5.1. Să respecte prezentul Regulament al evenimentului, deciziile organizatorilor și 
moderatorii grupurilor de lucru, precum și moderatorul/moderatorii lucrărilor în plen ale 
Parlamentului Tinerilor. 

 
5.2. Să completeze toate datele solicitate ca obligatorii în formularul de înscriere. 



 

                                

 

      

 

 

 
5.3. Să se asigure telefonic sau prin e-mail că formularul lor a fost primit, înainte de data și 
ora limită. 

 
5.4. Să fie prezenți la toate etapele evenimentului. 

 
5.5. Să pună la dispoziția organizatorilor, în cazul unor solicitări specifice, documente 
suplimentare care să demonstreze veridicitatea informațiilor din formularul de înscriere. 

 

Proceduri pentru desfăşurarea şedinţei în plen şi pentru vot 

 

Art. 1. Parlamentarii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările Parlamentului Tinerilor. 

Art. 2. (1) Şedinţa Parlamentului Tinerilor este deschisă de preşedintele Parlamentului 
Tinerilor. În lipsa preşedintelui, acesta este înlocuit de unul dintre vice-preşedinţi, prin 
rotaţie.  

(2) Preşedintele de şedinţă este obligat să precizeze dacă este întrunit cvorumul legal, să 
anunţe ordinea de zi şi programul de lucru. (...)  

Art. 3. - Preşedintele Parlamentului Tinerilor sau vice-preşedintele care îl înlocuieşte 
conduce dezbaterile, asigură menţinerea ordinii de zi în timpul dezbaterilor şi respectarea 
regulamentului.  

Art. 4. - (1) Secretarii întocmesc liste cu deputaţii care se înscriu la cuvânt.  

(2) Deputaţii vor lua cuvântul în ordinea înscrierii pe listă, cu încuviinţarea preşedintelui 
Parlamentului Tinerilor.  

Art. 5. - Nimeni nu poate lua cuvântul decât dacă îi este dat de preşedinte. Persoanele 
care iau cuvântul în plenul Parlamentului Tinerilor vorbesc de la tribuna acesteia. 

Art. 6. - (1) La propunerea preşedintelui de şedinţă sau a liderului unui grup parlamentar, 
plenul Parlamentului Tinerilor, prin vot, are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt în 
funcţie de obiectul dezbaterilor.  

(2) Deputaţii şi celelalte persoane care iau cuvântul sunt obligaţi să se refere exclusiv la 
chestiunea pentru discutarea căreia s-au înscris la cuvânt, cu excepţia declaraţiilor 
politice, care sunt făcute în intervalul de timp alocat acestora, conform programului. În caz 
contrar, preşedintele le atrage atenţia şi, dacă nu se conformează, le retrage cuvântul şi 
întrerupe microfonul.  



 

                                

 

      

 

 

Procedura legislativă 

Art. 7. - (1) Dezbaterea generală a proiectului de lege sau a propunerii legislative este 
precedată de prezentarea de către iniţiator/ persoana delegată în acest sens a motivelor 
care au condus la promovarea proiectului, precum şi a raportului comisiei permanente de 
către preşedintele acesteia sau de un raportor desemnat de comisie. 

Art. 8. - Pentru dezbaterea generală a proiectului sau a propunerii legislative fiecare grup 
parlamentar poate să desemneze un singur reprezentant.  

Art. 9. - Iniţiatorul proiectului sau al propunerii legislative/ persoana delegată în acest 
sens, preşedintele comisiei sesizate în fond sau raportorul acestei comisii are dreptul să ia 
cuvântul înainte de încheierea dezbaterii generale.  

Art. 10. - În faza dezbaterii generale a proiectului sau a propunerii legislative nu pot fi 
propuse amendamente.  

Art. 11. - (1) Dacă prin raportul comisiei sesizate în fond se propune respingerea 
proiectului, a propunerii legislative sau a proiectului de hotărâre a Parlamentului Tinerilor, 
după încheierea dezbaterii generale preşedintele cere Parlamentului Tinerilor să se 
pronunţe prin vot.  

 (3) În cazul în care Parlamentul Tinerilor nu este de acord cu propunerea de respingere, 
dezbaterea pe articole se va face într-o şedinţă ulterioară conform ordinii de zi, urmând să 
fie luate în considerare amendamentele depuse la comisia sesizată în fond şi care sunt 
înscrise în raport ca amendamente respinse, procedura finalizându-se cu propunerea de 
adoptare a respectivei iniţiative ori hotărâri a Parlamentului Tinerilor, sau preşedintele va 
trimite spre reexaminare proiectul comisiei sesizate în fond, cu stabilirea termenului pentru 
un nou raport.  

Art. 12. – Parlamentul Tinerilor trece la dezbaterea pe articole a proiectului sau a 
propunerii legislative numai atunci când în raportul comisiei sesizate în fond există 
amendamente admise sau respinse.  

Art. 13. - (1) La discutarea articolelor la care s-au făcut amendamente deputaţii pot lua 
cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere. De asemenea, poate lua cuvântul şi 
raportorul comisiei sesizate în fond.  

(2) Luarea de cuvânt a unui deputat cu privire la un text ce urmează să fie supus votului 
Parlamentului Tinerilor are, de regulă, durata între 1-3 minute. După luările de cuvânt ale 
deputaţilor asupra unui anumit text poate lua cuvântul şi raportorul comisiei sesizate în 
fond.  

Art. 14. - (1) Discutarea articolelor începe cu amendamentele depuse la comisii, admise şi 
respinse.  

(2) În cursul dezbaterilor deputaţii, grupurile parlamentare pot pune în discuţie 
amendamentele respinse de comisia sesizată în fond sau amendamentele depuse la 
comisie, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  



 

                                

 

      

 

 

 (4) În plenul Parlamentului Tinerilor nu pot fi depuse amendamente de fond.  

Art. 15. - (1) Discutarea amendamentelor începe cu cele prin care se propune eliminarea 
unora dintre textele cuprinse în articolul supus dezbaterii şi continuă cu cele privind 
modificarea sau completarea acestuia.  

(2) Supunerea la vot a amendamentelor se face în următoarea ordine: în primul rând, se 
supun votului amendamentele prin care se propune eliminarea unor texte, apoi 
amendamentele de modificare şi/sau de completare propuse de comisia sesizată în fond, 
urmând amendamentele de modificare şi/sau de completare respinse şi cuprinse în 
raportul comisiei şi apoi cele de corelare tehnico-legislativă, gramaticale şi lingvistice.  

 (4) Textele articolelor la care nu se formulează amendamente, obiecţii şi observaţii se 
consideră adoptate. Textele articolelor la care s-au formulat amendamente sau asupra 
cărora s-au făcut obiecţii şi observaţii se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi. 

Art. 16. - (1) Proiectul de lege sau propunerea legislativă, în forma rezultată din 
dezbaterea pe articole, se supune Camerei spre adoptare în condiţiile existenţei 
cvorumului legal. 

 

Notă: Conținutul articolelor menționate mai sus poate fi schimbat de către 

organizatori în momentul în care acesta consideră că este benefic pentru proiect. 


