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DEPUTAT PENTRU O ZI 
SLATINA,  03 IULIE 2009 

 
 
 

Stimate Domn/ Doamnă, 

      Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectului EUROPROJECT a avut plăcerea de a vă avea alături 
la Conferinţa de lansare a proiectului „DEPUTAT PENTRU O ZI”, finanţat de Camera Deputaţilor prin Programul 
Parteneriat cu Societatea Civilă, ce a avut loc vineri, 03 iulie, ora 11.00, la sediul CCMP EUROPROJECT din 
Slatina. 

Scopul proiectului  îl reprezintă 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. 

Grupul ţintă îl reprezintă tineri cu vârste între 18 şi 30 de ani din judeţul Olt 
 
  În cadrul conferinţei de presă au participat atât reprezentanţi ai presei locale, ai IMM-urilor, dar şi tineri din 
întreg judeţul Olt. 

   Astfel am avut plăcerea ca din partea mass-mediei locale să participe câţiva reprezentanţi ai celor mai 
importante publicaţii locale şi regionale, precum Gazeta de Olt, Linia Intâi, Gazeta Oltului, Monitorul de Olt şi 
Adevărul de Seară. 

 Conferinţa de lansare a fost prezidată de preşedintele Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România, 
Florin Jianu, care i-a avut drept invitaţi pe deputaţii de Olt Florin Iordache şi Daniel Bărbulescu. Evenimentul a 
debutat prin prezentarea de către Florin Jianu a rezultatelor unui studiu privind percepţia întreprinzătorilor asupra 
mediului de afaceri şi a principalelor dificultăţi întâmpinate în semestrul I 2009 în condiţii de criză realizat de Consiliul 
Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România. Conform cercetării, în perioada octombrie 2008 – martie 2009 
peste jumătate din IMM-uri (57,58%) şi-au redus activitatea, 23,39% dintre firme funcţionează la aceeaşi parametrii, 
14,80% dintre companii au dat faliment, iar 4,23% dintre agenţii economici au avut o evoluţie ascendentă. Astfel, Florin 
Jianu a încercat să sublinieze participanţilor că o mare parte din întreprinderile mici şi mijlocii se confruntă cu probleme 
deosebit de dificile din cauza declinului economic accentuat şi că se impune introducerea unor măsuri anticriză care să 
vină în sprijinul companiilor.  

Tot în spiritul îmbunătăţirilor, dar de data aceasta a sistemului juridic din România, deputatul PSD Florin 
Iordache a prezentat tinerilor din sală, şi nu numai, reforma justiţiei şi necesitatea adoptării noilor coduri – civil şi 
penal, care vor intra în vigoare din ianuarie 2010. Acest lucru a reprezentat o prioritate pentru Comisia Juridică, din care 
face parte alături de colegul său Daniel Bărbulescu, şi a presupus o muncă asiduă: amendamentele acestora au dus la 
modificarea a mii de articole din codul civil şi de procedură civilă şi respectiv penal şi de procedură penală. Florin 
Iordache a subliniat necesitatea noilor coduri, întrucât Comisia Europeană nu a condiţionat niciodată abordarea acestor 
probleme, ci numai adoptarea unei legislaţii coerente şi în concordanţă cu statutul actual al României de ţară membră şi 
în contextul în care actualul cod civil, de exemplu, provine din perioada lui Alexandru Ioan Cuza. Şi noul cod penal a 
suferit schimbări, subliniindu-se lupta împotriva corupţiei şi a mijloacelor care ocolesc într-un fel sau altul legea. 
Prezentarea deputatului Florin Iordache a mai făcut referire şi la implicarea mult mai activă a tinerilor în procesul 
electoral sau la o scurtă prezentare a modului de organizare a Parlamentului şi a activităţii unui deputat român. Acesta a 


