
 
 
 
 
 

SINTEZA 
ședinței din data de 24 februarie 2015 

 
 
 

  În data de 24 februarie 2015, Comisia juridică, de disciplină și 
imunități și Comisia pentru Regulament s-au reunit în ședință comună în 
conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a dezbate  
solicitarea Biroului permanent referitoare la posibilitatea schimbării 
denumirii Grupului parlamentar PP-DD în timpul sesiunii parlamentare.  

Domnul deputat Gheorghe Emacu, președintele Comisiei pentru 
Regulament a prezentat scrisoarea Grupului parlamentar al PP-DD și a 
argumentat în sensul că solicitarea este admisibilă în conformitate cu 
prevederile art.14 alin.(2) lit.a) din Regulamentul Camerei Deputaților. În 
conformitate cu aceste prevederi, care reglementează atribuțiile liderului 
grupului parlamentar, acesta :”prezintă Camerei Deputaților  denumirea 
grupului parlamentar, componența numerică, nominală și conducerea 
acestuia, precum și orice modificări care survin pe parcursul mandatului”. 

Schimbarea denumirii unui grup parlamentar este doar o 
modificare care survine pe parcursul mandatului și poate fi anunțată 
plenului oricând. 

Într-o opinie contrară, domnul deputat PNL Gabriel Andronache 
a susținut că sunt aplicabile prevederile art.12 alin.(7) :”În cazul constituirii 
de noi grupuri parlamentare, acestea sunt prezentate plenului de către 
liderii lor, la începutul sesiunii parlamentare”. A fost, deasemenea, evocată 
și situația Grupului parlamentar Liberal Consevator (PC-PLR) care și-a 
anunțat schimbarea denumirii inițiale la începutul sesiunii parlamentare. 
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 Punctul de vedere prezentat de domnul deputat Gheorghe 
Emacu a fost supus la vot și a fost aprobat cu majoritatea voturilor 
deputaților prezenți. 

În concluzie urmează ca Biroul permanent să ia act de noua 
denumire a grupului parlamentar, ”Grupul parlamentar Democrat și 
Popular”, iar Președintele Camerei Deputaților să informeze plenul cu 
privire la schimbarea denumirii grupului parlamentar respectiv.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei 
pentru Regulament au hotărât să înainteze Biroului Permanent al Camerei 
Deputaţilor acest punct de vedere.   

 
 
 
 

P R E Ș E D I N T E, 

Gheorghe EMACU 


