
 

 

 

 

SINTEZA 

ședinței din data de 23 februarie 2016 

 

În data de 23 februarie 2016 Comisiei pentru Regulament s-a întrunit 

pentru a analiza solicitarea Biroului permanent cu privire la legalitatea funcționării 

Grupului parlamentar Național Democrat. Comisia pentru Regulament a fost 

sesizată, de către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor cu adresele 

nr.14,1765,1753,1754,1764, 12 BP din data de 1.02.2016 și adresa nr.77 BP din 

3.02.2016. 

La ședința au participat: domnul deputat Gheorghe Emacu – Grupul 

parlamentar Progresist, domnul deputat Tinel Gheorghe – Grupul parlamentar 

PNL, domnul deputat Ionescu Aurelian – Grupul parlamentar ALDE, domnul 

deputat Marton Arpad – Grupul parlamentar UDMR și domnul deputat Deaconu 

Mihai – neafiliat. A absentat  domnul deputat Ionel Stancu – Grupul parlamentar al 

Minorităților Naționale. 

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Gheorghe 

Emacu – președintele Comisiei. 

În urma discuțiilor, membrii Comisiei pentru Regulament au constatat 

următoarele: 

În conformitate cu dispoziţiile art. 33 alin.(4) din Legea nr. 96/2006 
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privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicat, Grupul parlamentar 

Naţional Democrat, înfiinţat ca Grup al PP-DD cu denumirea schimbată de două 

ori, nu poate funcţiona ca grup parlamentar, deoarece nu are în componenţa sa 

niciun membru al PP-DD, (aceştia fiind excluşi sau demisionaţi). 

În acest caz, sunt aplicabile prevederile art. 13 alin. (6) coroborate cu 

art. 14 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor: „ Deputaţii care [...] şi-au 

părăsit grupul parlamentar în care au fost membri sau după ce au fost excluşi ori 

au demisionat din partid devin deputaţi neafiliaţi”, dacă nu se afiliază unui alt grup 

parlamentar. Deputaţii neafîliaţi nu-şi pot constitui grup parlamentar. 

Menţionăm că deputaţii neafiliaţi beneficiază de drepturile prevăzute 

la art. 14 alin.(l) şi (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

Punctul de vedere al Comisiei pentru Regulament este în acord cu 

punctul de vedere al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 22 

decembrie 2015, care precizează că Grupul parlamentar Naţional Democrat nu 

îndeplineşte condiţiile necesare de existenţă şi funcţionare a unui grup 

parlamentar. 

Pentru considerentele arătate mai sus, Comisia pentru Regulament cu 

majoritate de voturi ( 3 voturi pentru, o abţinere şi un vot împotrivă), apreciază că 

grupul parlamentar cu denumirea Naţional Democrat, înfiinţat ca grup al PP-DD, 

nu îndeplineşte condiţiile necesare prevăzute de Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, pentru existenţa şi funcţionarea unui grup parlamentar. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Gheorghe EMACU 

 


