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SINTEZA 
ședinței din data de 30 mai 2018 

 
 

În data de 30 mai 2018, Comisia pentru Regulament s-a întrunit 
în şedinţă pentru elaborarea unui punct de vedere cu privire la 
solicitarea Biroului permanent, comunicată de Secretarul General al 
Camerei Deputaţilor în data de 29.05.2018, cu adresa nr. 728 
BP/29.05.2018 privind posibilitatea constituirii unui nou Grup 
parlamentar la Camera Deputaților. 

 
Ședința comisiei a fost deschisă și condusă de domnul deputat 

Eugen Nicolicea, președintele Comisiei. 
 

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au analizat și au stabilit 
că, formarea de grupuri parlamentare în Camera Deputaților ale unor 
partide care nu au obţinut mandate în urma alegerilor este interzisă,  
iar deputaţii neafiliaţi nu-şi pot constitui grup parlamentar. 

Concluziile membrilor comisiei au fost stabilite, în concordanță cu 
prevederile Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale 
Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Potrivit art. 19 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților,  
coroborate cu prevederile art. 33 alin.(2) din Legea nr. 96/2006,  
”Formarea de grupuri parlamentare ale unor partide care nu au obţinut 
mandate în urma alegerilor este interzisă”; 

Art. 13 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaților,  
coroborat cu art. 33 alin. (4) din Legea nr. 96/2006, menționează că ” 
Deputaţii care părăsesc grupul parlamentar din care fac parte devin 
deputaţi neafiliaţi, dacă nu se afiliază unui alt grup parlamentar. 
Deputaţii rămaşi neafiliaţi nu-şi pot constitui un grup parlamentar”. 
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Punctul de vedere a fost aprobat de membrii prezenţi ai comisiei, 
cu 4 voturi pentru și 2 abţineri. Doamna deputat Ana Adriana Săftoiu 
(PNL) și domnul deputat Vlad - Emanuel Duruș (USR) s-au abținut. 

 
La dezbateri au participat: domnul deputat Eugen Nicolicea- 

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, doamna deputat 
Steluța - Gustica Cătăniciu- Grupul parlamentar Alianța liberalilor și 
democraților, doamna deputat Ana Adriana Săftoiu- Grupul parlamentar 
al Partidului Naţional Liberal, domnul deputat Vlad - Emanuel Duruș, 
Grupul parlamentar Uniunea Salvaţi România, domnul deputat Márton 
Árpád-Francisc- Grupul parlamentar UDMR și  domnul deputat Daniel 
Vasile -Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale. 

De la ședința comisiei a lipsit domnul deputat Robert-Nicolae 
Turcescu- Grupul parlamentar Partidul Mişcarea Populară.  
 
 
 

PREȘEDINTE 
 

 deputat Eugen NICOLICEA 
 

 

 


