“Proiect finanţat de Camera Deputaţilor prin Programul Parteneriat cu societatea civilă”
DEPUTAT PENTRU O ZI

SLATINA, 17 IULIE 2009
Stimate Domn/ Doamnă,
Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectului EUROPROJECT a avut plăcerea de a vă avea alături la sesiunea
de informare din cadrul proiectului „DEPUTAT PENTRU O ZI”, finanţat de Camera Deputaţilor prin Programul Parteneriat
cu Societatea Civilă, ce a avut loc vineri, 17 iulie.
Evenimentul a avut ca scop promovarea ideii de implicare activa a tinerilor in viata decizionala a Parlamentului Romaniei
precum si selectarea celor mai activi si interesati 20 de tineri care vor participa la simularile din cadrul Camerei Deputatilor.
Proiectul „Deputat pentru o zi” urmăreste 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.
În cadrul seminarului au participat atât reprezentanţi ai presei locale, ai IMM-urilor precum si, in primul rand tineri cu
varste cuprinse intre 18 si 30 de ani, din întreg judeţul Olt.
Sesiunea de informare a fost deschisa de preşedintele CCMP EUROPROJECT, Florin Jianu, care a facut o scurta
prezentare a proiectului „Deputat pentru o zi” precum si a membrilor comisiei de selectie a celor 20 de tineri care vor participa la
simularile din cadrul Camerei Deputatilor- deputaţii de Olt Florin Iordache şi Daniel Bărbulescu.
In scopul familiarizarii cu privire la activitatea Parlamentului Romaniei deputatul PSD Florin Iordache a prezentat
tinerilor din sală, reforma justiţiei şi necesitatea adoptării noilor coduri – civil şi penal, care vor intra în vigoare din ianuarie 2010.
Prezentarea realizata de Florin Iordache a făcut referire, in primul rand la implicarea mult mai activă a tinerilor în procesul electoral.
Acesta a ţinut să menţioneze în finalul cuvântului său că „acei tineri care vor finaliza proiectul „Deputat pentru o zi” trebuie să
adopte în urma acestei experienţe o atitudine de susţinere sau dimpotrivă, să nu rămână cu ideea că au vizitat un muzeu, nişte săli
impunătoare, dar goale”. Iordache s-a declarat preocupat „ca tinerii să aibă o percepţie corectă şi reală despre ce înseamnă viaţa
parlamentară, să manifeste mai mult interes faţă de ce se întâmplă în Camera Deputaţilor”.
Opiniile lui Florin Iordache au fost susţinute şi de deputatul PD-L Daniel Bărbulescu, care şi-a exprimat speranţa ca
tinerii „să ajute într-o mică sau mare măsură la efortul nostru pe care îl facem de a recredibiliza Parlamentul României”. În ideea
de a-i familiariza pe tinerii prezenţi în sală cu sistemul parlamentar şi electoral românesc, Bărbulescu a expus modificările pe care
le-a suferit sistemul de vot din 2004 şi până în prezent, când parlamentarii nu mai sunt aleşi printr-un sistem proporţional de listă, ci
printr-unul uninominal. Bărbulescu şi-a încheiat pledoaria cu mesajul că „deputaţii români trebuie să comunice mai atent cu
generaţia tânără, lucru pe care eu am încercat să îl pun în practică, am dezvoltat canale de comunicare proprii noii generaţii,
intrând în contact cu tineri prin intermediul Internetului, un mijloc de comunicare ce are un impact puternic în ziua de azi”.
La final, cei prezenti la eveniment au completat cate un chestionar de evaluare care a cuprins intrebari punctuale legate de
Parlamentul Romaniei si initiativele legislative depuse in cadrul parlamentului de deputatii prezenti la eveniment. Chestionarele au
fost apoi analizate de membrii comisiei formate din: dl.Florin Jianu, preşedinte CCMP EUROPROJECT, dl. Daniel Barbulescu,
deputat PD-L Olt si dn-a Guţă Victoria, coordonator proiect care au selectat, in functie de raspunsurile date, 20 de tineri care vor
participa la simularile din cadrul Camerei Deputatilor.
Tinerii selectati care vor participa in cadrul activitatii Deputat pentru o zi vor avea ocazia sa asiste in cadrul plenului
Camerei Deputatilor precum si in cadrul comisiilor de specialitate la dezbaterea si adoptarea unor propuneri legislative concrete.
Vă mulţumim pentru participare şi vă aşteptăm şi la alte evenimente organizate de EUROPROJECT.
Cu stimă,
Florin JIANU
Preşedinte PTIR
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