Ce poate şi ce are dreptul să
facă parlamentarul tău?

Despre proiect

- să direcţioneze cetăţeanul către
autoritatea competentă în soluţionarea
problemei sale
- are îndatorirea de a acţiona în interesul
întregii naţiuni şi al locuitorilor din
circumscripţia electorală pe care o
reprezintă
- să informeze cetăţenii cu privire la limitele
mandatului său
- prin exercitarea drepturilor sale
parlamentarul realizează conţinutul politic al

Proiectul "Cetateni implicati,
parlamentari responsabili" sustinut
financiar de Balkan Trust for Democracy
este implementat in perioada 1 iunie
2010 - 30 martie 2011 de catre
Asociatia pentru Parteneriat Comunitar
Brasov in parteneriat cu Institutul pentru
Politici Publice Bucuresti.
Scopul proiectului este acela de
a creste gradul de colaborare dintre
cetatenii si parlamentarii din Judetul
Brasov pentru a rezolva problemele
cetatenilor din colegiile electorale.

mandatului, precum şi strategia măsurilor
de protecţie a mandatului

- să acorde audienţe cetăţenilor
- să primească petiţii
- să viziteze circumscriptia electorală pe
întreaga perioadă a mandatului
- să interpeleze autorităţile responsabile în
funcţie de nevoile sau problemele din
colegiu
- pot adresa întrebări şi interpelări publice,
pot face declaraţii politice, pot constitui
comisii de anchetă
- are dreptul la iniţiativă legilativă,

Ce nu poate să facă
parlamentarul tău?
- nu are dreptul să se substituie altor
autorităţi publice de la nivel local sau
central
- orice încercare de influenţare sau
presiune ce o realizează un parlamentar
asupra unei autorităţi, care depăşeşte
limitele mandatului, înseamnă
trafic de influenţă
- nu poate rezolva probleme personale ale
cetăţenilor; dacă mai mulţi cetăţeni au
acelşi tip de problemă, poate interpela
autorităţile publice

Pe website-ul www.bccbrasov.ro,
La secţiunea “Parlamentarii braşoveni”
veţi regăsi o serie de rapoarte, analize şi
documente realizate pe parcursul
proiectului:
- Raport de monitorizare a activităţii
parlamentare în perioada septembrie noiembrie 2010
- Raport la jumătate de mandat - pentru
fiecare senator şi deputat din judeţul
Braşov
- Raport de cercetare privind percepţia
cetăţenilor din judeţul Braşov cu privire
la activitatea parlamentarilor care îi
reprezintă

ASOCIATIA PENTRU PARTENERIAT COMUNITAR
BRASOV
Str. Mihail Sadoveanu Nr. 3
0268 410192; apcbrasov@gmail.com
www.bccbrasov.ro www.banulpublic.ro

Urmăreşte activitatea parlamentarului
tău şi pe website-ul www.bccbrasov.ro

Deputaţi

Parlamentarii,
în serviciul
cetăţeanului

Colegiul nr. 1 - Deputat Gheorghe Gabor
Făgăraş, Victoria, Beclean, Draguş, Hârseni,Lisa,
Mândra, Recea, Sâmbăta de Sus, Şercaia, Şinca,
Şinca Nouă, Ucea, Viştea, Voila
Colegiul 2 - Deputat Constantin Niţă
Săcele, Bod, Budila, Hălchiu, Hărman, Prejmer,
Sânpetru, Tărlungeni, Teliu, Vama Buzăului
Colegiul nr. 3 - Deputat Aurel Mihai Donţu
Codlea, Rupea, Apaţa, Augustin, Buneşti, Caţa,
Cincu, Comăna, Crizbav, Drumbăviţa, Feldioara,
Hoghiz, Homorod, Jibert, Măieruş, Ormeniş,
Părău,Racoş, Şoarş, Ticuşu, Ungra
Colegiul nr. 4 - Deputat Gabriel Tiţa Nicolescu
Ghimbav, Predeal, Râşnov, Zărneşti, Bran, Cristian,
Fundata, Holbav, Moieciu, Poiana Mărului, Vulcan
Colegiul nr. 5 - Deputat Gabriel Andronache
Municipiul Braşov - cartierele Centru, Centru Civic,
Schei, yona cuprinsă între străzile Griviţei şi Aurel
Vlaicu, str. 13 Decembrie până la Făget, perimetrul
format de străzile Gării - Hărmanului - Mihail
Kogălniceanu şi 13 decembrie, Poiana Braşov
Colegiul nr. 6 - Deputat Farkas Anna Lili
Cartierele Noua, Dârste, Valea Cetăţii, Florilor,
Craiter

Cine sunt deputatul şi senatorul care mă
reprezintă?

Drepturi, obligaţii, ce poate face
şi ce nu poate face un parlamentar,
informaţii utile

Colegiul nr. 7 - Deputat Florin Postolachi
Cartierul Astr, perimetrul format de str. Carpaţilor,
str. Zorilor, B-dul Saturn, Poienelor, zona Uzina 2,
între Saturn şi şoseaua de centură
Colegiul nr. 8 - Deputat Gheorghe Ialomiţeanu
Cartierele Bartolomeu Nord, Bartolomeu, Carierei,
Tractorul, Triaj, zona cuprinsă între str. Mihai
Viteazul şi str. De Mijloc

Senatori
Colegiul nr 1 - senator Iulian Marian Rasaliu colegiile
de deputat nr. 1 şi 3
Senatori
Colegiul nr. 2 - Senator Titus Corlăţean
Colegiile de deputat nr. 2 şi 4
Colegiul nr. 3 - Senator Ioan Ghişe
Colegiile de duputat nr. 5 şi 6
Colegiul nr. 4 - Senator Florian Staicu
Colegiile de deputat nr. 7 şi 8

Drepturile parlamentarilor
Drepturile, libertăţile, ca şi
obligaţiile deputatului sau senatorului sunt
politice şi patrimoniale;
Dreptul de a fi ales în structuri
parlamentare - ca membru sau în
conducerea unei comisii permanente, al
unei comisii speciale ori al unei comisii de
anchetă.
Dreptul de a alege organele de
conducere
Dreptul de asociere în grup
parlamentar - deputaţii şi senatorii se pot
organiza în grupuri parlamentare, potrivit
regulamentului fiecărei Camere.
Drepturile politice specifice:
a) dreptul la iniţiativă legislativă;
b) dreptul de a iniţia şi de a susţine
moţiuni simple sau de cenzură;
c) dreptul de a iniţia şi de a susţine
hotărâri ale Camerei, în orice problemă de
competenţa acesteia;
d) dreptul de a face declaraţii politice, de
a pune întrebări, de a face interpelări şi
alte asemenea intervenţii;
e) dreptul de a cere întrunirea în sesiune
extraordinară a Camerei sau a structurilor
de lucru ale acesteia;
f) dreptul de a sesiza Curtea
Constituţională, potrivit art. 146 lit. a)-c)
din Constituţie, republicată;
g) dreptul de a cere suspendarea din
funcţie sau punerea sub acuzare a
Preşedintelui României, în condiţiile art.
95 şi 96 din Constituţie, republicată;
h) dreptul de a cere punerea sub
urmărire penală a membrilor Guvernului,
în condiţiile art. 109 din Constituţie,
republicată;
i) dreptul de control parlamentar sub
toate formele de exercitare a acestuia, în
reglementarea prevăzută de lege şi de
regulamentele parlamentare;
j) dreptul la cuvânt, libertatea de
exprimare şi dreptul de vot.

Gheorghe Gabor - Deputat
27 februarie 1942, Braşov
Studii juridice
Este la al doilea mandat,
reprezinta PNL
a obtinut 7692 voturi
Constantin Niţă - Deputat
27 Noiembrie 1955, jud.Iasi
Studii economice/juridice
Este la al treilea mandat,
reprezinta PSD
a obtinut 7306 voturi
Mihai Donţu - Deputat
12 martie 1973, Braşov
Studii economice
Este la primul mandat,
reprezinta PNL
a obtinut 8297 voturi
Gabriel Tiţa Nicolescu - Deputat
23 octombrie 1974
Studii juridice/economice
Este la primul mandat,
a reprezentat PSD, acum este
independent
a obtinut 5968 voturi

Gabrel Andronache - Deputat
22 septembrie 1974, Braşov
Studii juridice
Este la primul mandat,
reprezinta PDL
a obtinut 9176 voturi
Farkas Anna - Deputat
2 aprilie 1955, jud. Braşov
Studii tehnice
Este la primul mandat,
reprezinta UDMR
a obtinut 1187 voturi

Cine este parlamentarul care te reprezintă?

Cine este parlamentarul care te reprezintă?
Florin Postolachi- Deputat
25 iunie 1965, jud. Braşov
Studii juridice
Este la primul mandat,
reprezinta PDL
a obtinut 9403 voturi
Gheorghe Ialomiţeanu- Deputat
14 septembrie 1959, Braşov
Studii economice
Este la primul mandat,
reprezinta PDL
din septembrie 2010 - ministru
a obtinut 9930 voturi

Marian Rasaliu- Senator
30 martie 1970,
studii economice
Este la primul mandat,
reprezinta PDL
a obtinut 16736 voturi
Titus Corlăţean- Senator
11 ianuarie 1968,Medgidia
studii juridice
Este la al doilea mandat,
reprezinta PSD
a obtinut 14606 voturi
Ioan Ghişe- Senator
8 mai 1956 ,Mediaş
studii: ştiinţe exacte
Este la primul mandatde senator şi
al treilea de parlamentar,
reprezinta PNL
a obtinut 6580 voturi

Florian Staicu- Senator
11 August 1969 ,Târgu Jiu
studii:ştiinţe exacte
Este la primul mandat,
reprezinta PDL
a obtinut 19252 voturi

Obligaţiile parlamentarilor
Principii şi reguli de conduită parlamentară
extras din Lege nr. 96/2006
Privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
Principiul interesului naţional
Deputaţii şi senatorii au îndatorirea de a
acţiona în interesul întregii naţiuni şi al
locuitorilor din circumscripţiile electorale
pe care le reprezintă.
Principiul legalităţii şi al buneicredinţe
Deputaţii şi senatorii, în calitatea lor de
reprezentanţi aleşi ai poporului român, îşi
îndeplinesc îndatoririle şi îşi exercită drepturile
în conformitate cu Constituţia, legile ţării şi
regulamentele Camerei Deputaţilor şi
Senatului, pe toată durata mandatului pe care
îl deţin.
Deputaţilor şi senatorilor le este interzis să îşi
asume faţă de persoanele fizice sau juridice
obligaţii financiare ori de alt tip, menite să
influenţeze exercitarea mandatului cu bunăcredinţă, potrivit propriei conştiinţe.
Principiul transparenţei
Deputaţii şi senatorii trebuie să dea dovadă de
transparenţă în activitatea parlamentară.
Deputaţii şi senatorii au obligaţia menţinerii
unui dialog permanent cu cetăţenii pe
problemele care îi interesează şi care rezultă
din asumarea şi exercitarea mandatului de
parlamentar.
Principiul fidelităţii
Deputaţii şi senatorii sunt datori să manifeste
pe durata exercitării mandatului fidelitate faţă
de România şi popor şi respect faţă de oameni.
Respectarea regulamentelor
Deputaţii şi senatorii sunt obligaţi să respecte
prevederile regulamentelor, să se supună
normelor de conduită civilizată, de curtoazie şi
de disciplină parlamentară şi să nu aibă
atitudini sau să folosească expresii ori cuvinte
injurioase, ofensatoare sau calomnioase.

