
 

 

 

 

P R O T O C O L 

 

DE COLABORARE POLITICĂ Ș I PARLAMENTARĂ  

între 

 

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL, reprezentat prin co-preşedinț ii partidului, doamna Alina 

Gorghiu ș i domnul Vasile Blaga  

şi  

PARTIDUL SOCIAL ROMÂNESC, reprezentat prin preș edintele partidului, domnul Mircea 

Geoană 

 

Premise: 

 

- Constatând guvernarea păguboasă realizată de Guvernul PSD-UNPR-PC-PLR, 

consecinț ele ei dezastruoase pentru România ș i pentru cetăț enii săi ș i lipsa acută de 

viziune pentru viitorul României, 

 

- Înț elegând mesajul transmis de români odată cu votul pentru alegerile prezidenț iale 

din 16 noiembrie 2014 ș i fiind conș tienț i de faptul că România are nevoie de o nouă 

regulă a jocului în politică, economie ș i societate, fundamentată pe competenț ă ș i 

integritate, 

 

- Fiind fideli angajamentului lucrului bine făcut, tradus prin bună guvernare, luptă 

împotriva corupț iei ș i a cauzelor sale, educaț ie văzută ca resursă de performanț ă, 

investiț ie în viitor prin investiț ie în sănătate, infrastructură ca instrument al 

europenizării României,  

 

- Având drept obiectiv evadarea României de la periferia economiei mondiale ș i a 

civilizaț iei occidentale ș i transformarea ț ării într-o naț iune dezvoltată, un stat - 

cheie în regiune, o Poartă a Europei între Est ș i Vest, Nord ș i Sud, 

 

 

 

PARTIDUL NAȚ IONAL LIBERAL şi PARTIDUL SOCIAL ROMÂNESC decid 

semnarea  prezentului Protocol de colaborare politică ș i parlamentară, având ca principale 

obiective: 

1. Formarea unei majorităț i parlamentare în perspectiva adoptării unei moț iuni de 

cenzură împotriva Guvernului Ponta şi pentru susţinerea învestirii unui nou Guvern.  
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2. Formarea unui Consiliu Consultativ, în care ambele forț e politice să aibă număr egal 

de reprezentanț i, cu scopul de a dezbate problemele politice de pe agendă ș i de a conveni poziț ii 

comune ale celor două partide. 

3. Instituirea unui mecanism de cooperare parlamentară pentru stabilirea unor poziț ii 

comune privind: sistemul electoral, finanț area ș i reforma partidelor, modificarea Constituț iei, 

regionalizarea, reorganizarea administrativ – teritorială. De asemenea, se va realiza un mecanism de 

colaborare pentru stabilirea unei agende convenite de părţi în Senat şi Camera Deputaţilor pentru 

adoptarea unor hotărâri şi poziţii comune privind iniţiativele legislative aflate în procedură 

parlamentară şi a celorlalte probleme aflate pe ordinea de zi a plenului sau a Birourilor permanente 

ale celor două Camere. Părț ile se vor coordona ș i în privinț a modificării regulamentelor celor 

două Camere, în scopul reflectării dinamicii politice ș i a nevoilor de funcț ionare a structurilor 

parlamentare. 

4. Instituirea unui mecanism de colaborare parlamentară pentru elaborarea şi 

promovarea unor iniţiative legislative ș i a unor măsuri ce vin în sprijinul populaţiei şi a mediului 

de afaceri. 

5. disputelor între membrii celor două părț i 

semnatare ale Protocolului. 

6. Durata protocolului se întinde pe perioada actualei legislaturi parlamentare, cu 

posibilitatea prelungirii pentru legislatura 2016-2020. Denunț area protocolului se face cu acordul 

părț ilor. Intenț ia de denunț are se notifică celeilalte părț i cu minim o lună înainte.  
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