“Proiect finanţat de Camera Deputaţilor prin Programul Parteneriat cu societatea civilă”
DEPUTAT PENTRU O ZI
27 IULIE 2009
Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT a organizat şi implementat în data
de 27 iulie 2009, activitatea „Deputat pentru o zi”.
Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul proiectului DEPUTAT PENTRU O ZI finanţat de Camera Deputaţilor prin
Programul Parteneriat cu Societatea Civilă şi a avut ca scop participarea a 20 de tineri selectaţi din judeţul Olt, în
cadrul dezbaterilor şi activităţilor concrete din Camera Deputatilor din Romania, pentru o zi.
Selectarea tinerilor a fost realizată în cadrul proiectului de către o comisie de selecţie formată din: dl.Florin
Jianu, preşedinte CCMP EUROPROJECT, dl. Daniel Bărbulescu deputat PD-L Olt şi dn-a Guţă Victoria, coordonator
proiect, care au verificat gradul de cunoaştere al sistemului parlamentar românesc precum şi gradul de motivare şi de
implicare în viaţa socială şi economică a tinerilor respectivi.
Tinerii participanţi în cadrul activităţii au avut ocazia, la început, să viziteze Parlamentul României, după care
au participat la una din sedinţele extraordinare programate pentru data de 27 iulie 2009, ora 16.00, care, în prima parte a
cuprins, pe ordinea de zi-Raportul privind Acordul petrolier al companiei Sterling Resources Ltd. în contextul
modificării Legii petrolului nr.238/2004 şi a altor acte normative conexe, precum şi două proiecte de lege.
Acţiunea „Deputat pentru o zi” a urmărit participarea la dezbaterea şi adoptarea unor propuneri legislative
concrete din cadrul plenului Camerei Deputaţilor a 20 de tineri selectaţi. De asemenea, tinerii au putut cunoaşte din
interior modul în care lucrează deputaţii şi principalele lor atribuţii în cadrul acestui for legislativ al României.
Fiecare dintre tinerii participanţi în cadrul acestei activităţi au consemnat rezultatele, impresiile şi impactul pe
care l-a avut asupra lor participarea pentru o zi la procesul legislativ din Camera Deputaţilor.
Cu privire la prima impresie pe care a avut-o odată ajuns la Camera Deputaţilor, Popa Ionuţ Claudiu,
participant la acţiune a declarat: "Pentru mine a fost ceva nou, am fost surprins pentru că la TV nu se vede şi nu se
simte atmosfera şi pot spune că pentru o zi m-am pus în pielea unui deputat", iar Nicola Carmen Adina a declarat:
"Este frumos sa asişti la o şedinta aici, dar neplăcut când vezi că cineva vorbeşte la microfon şi majoritatea nu este
interesată de ceea ce se vorbeşte"
Din punct de vedere al impactului pe care l-a avut asupra tinerilor participarea la proiectul „Deputat pentru
o zi" Amza Cristina – Ioana a declarat: "Pe langă posibilitatea de a participa direct la procesul legislativ şi observarea
fenomenelor politico-sociale într-un cadru organizat, proiectul "Deputat pentru o zi" mi-a oferit o noua experienţă
socială, îmbunătăţirea raporturilor de comunicare cu tinerii implicaţi precum şi o experienţă personală plăcută",
Smarandache Bogdan Alexandru a declarat: "Mi-am dat seama că o să mai treacă mult timp până ţara noastră o să
meargă bine şi din acest motiv noi tinerii trebuie să ne implicăm cât mai mult în politică. ESTE TIMPUL
NOSTRU!!!!!" iar Bodescu Marina Mădălina a declarat că: "Participarea la acest proiect mi-a intărit convingerile că
politica româneasca trebuie schimbată şi dorinţa de a ajunge într-o zi deputat cu adevărat"

Proiectul „DEPUTAT PENTRU O ZI” urmăreşte cunoaşterea şi învăţarea de către tineri a modului
în care funcţionează sistemul parlamentar în România, prin exersarea mecanismelor parlamentare în condiţii
reale şi prin implicarea a 20 de tineri selectaţi în funcţie de gradul de cunoaştere a organizării Parlamentului,
gradul de motivare şi implicare în viaţa socială şi economică şi interesul în ceea ce priveşte mecanismul
legislativ intern al Camerei Deputaţilor din România.
Cu stimă,
Florin JIANU
Preşedinte CCMP EUROPROJECT

1
office@europroject.org.ro
www.europroject.org.ro

Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor
EUROPROJECT
Str Mihai Eminescu, nr. 35,
Slatina, Olt
Tel/ fax: 0249/ 410 994

