
PROTOCOL DE COLABORARE PARLAMENTARĂ 
 
Între: 

A) Grupul de deputati membri ai Partidului National Democrat(PND),reprezentati de Dl. Burlacu Ştefan - 
Lider al grupului parlamentar democrat si popular, pe de o parte; 
și 
B) Grupul de deputaţi membri ai Partidul Social Românesc (PSRO), reprezentaţi de Dl Gust Băloşin 
Florentin – Liderul deputaţilor PSRO, pe de altă parte;  
a intervenit prezentul Protocol de colaborare parlamentară, având ca principale obiective: 
1. Părţile semnatare, declară şi confirmă ca scopul încheierii prezentului Protocol vizează exclusiv constituirea 
unui grup parlamentar mai puternic, care săpermită fiecărei părţi o mai bună activitate parlamentară - 
stabilitate, soliditate şi exprimarea propriilor opinii politice. 
2. Părţile semnatare se obligă să îşi respecte independenţa politică şi să nu interfereze în activităţiile politice 
proprii ale celeilalte şi săacţioneze cu deschidere şi onestitate una faţăde alta. 
3. Părţile agrează si convin ca, începând cu data prezentului Protocol, deputaţii membrii ai PND şi deputaţii 
PSRO să faca demersurile pentru ca actualul grup parlamentar PND sa își schimbe denumirea in grupul 
PSRO-PND .În vederea constituirii grupului comun, deputaţii membrii ai Partidului Social Românesc si ai 
Partidului National Democrat vor iniția proceduri pentru transformarea Grupului parlamentar PND in noul grup 
PSRO-PND. 
 
 
4. Părţile agrează şi convin ca fiecare parte semnatară să îşi păstreze independenţa politică, prezentul protocol 
nedând naştere unei noi structuri politice şi negenerând obligaţia vreuneia din părţi de a achiesa la poziţia 
celeilalte, fără însă să exclude posibilitatea de a agrea poziţii punctuale comune, sens in care se va institui un 
mecanism de cooperare parlamentară, astfel încât cele două formațiuni să poată conveni asupra unor poziții 
comune privind agenda parlamentară si guvernamentală. 
 
 
5. Durata protocolului se întinde pe perioada actualei legislaturi parlamentare. Denunțarea protocolului se face 
cu acordul părților. Intenția de denunțare se notifică celeilalte părți cu minim o lună înainte. 
Prezentul Protocol a fost încheiat astazi, 5 mai 2015, în 4 exemplare, câte douăpentru fiecare parte semnatară. 
 
Grupul Parlamentar Democrat şi Popular Partidul Social Românesc 
Lider grup.  Lider deputati PSRo 
Ștefan Burlacu.  Gust Băloşin Florentin 
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