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CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE  

 

 

De la crearea sa, puterea și influența Parlamentului European au 

evoluat, în mod semnificativ, transformându-l într-un organ legislativ de sine 

stătător și un forum de dezbateri și angajament a cărui influență se resimte 

în aproape toate domeniile de activitate ale UE. 

În primul rând, Parlamentul European are același statut precum 

majoritatea parlamentelor — adoptă legislație, în cea mai mare parte 

împreună cu reprezentanții guvernelor naționale ale statelor membre 

(Consiliul UE). Numărul domeniilor în care parlamentul este colegiuitor, având 

statut de egalitate cu Consiliu s-a extins considerabil de-a lungul timpului și 

include, în prezent, politici privind piața internă a UE, mediul, protecția 

consumatorilor, siguranța alimentară, justiția și afacerile interne, politica de 

coeziune, transporturile, energia și multe altele. Influența sa se răsfrânge și 

în domeniul acțiunii internaționale. Atunci când UE încheie un acord 

internațional cu o țară terță, de exemplu, Parlamentul trebuie să își dea avizul. 

Conform art. 14 din TUE, Parlamentul European exercită, împreună cu 

Consiliul, funcțiile legislativă și bugetară. De asemenea, Parlamentul European 

exercită funcții de control politic și consultative și alege președintele Comisiei. 

(A se vedea graficul de la pag. 7) 

Parlamentul European se află în centrul democrației 

reprezentative, care stă la baza UE, fiind singura instituție a 
Uniunii Europene aleasă în mod direct. 
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LEGISLATURA 2014-2019 A PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ÎN CIFRE1 

Mai puțin de jumătate dintre deputații europeni care și-au început mandatul 

în 2014 au fost membri ai Parlamentului European pentru prima dată, iar circa 

51,5% au fost şi în legislatura anterioară. Grecia a avut cea mai mare 

proporție de deputați europeni noi (90,5%). 

La începutul mandatului din 2014, femeile europarlamentare reprezentau 

36,9%. În noul Parlament European, femeile au obținut 39% din totalul de 

751 de mandate. 

Vârsta medie a deputaților europeni la sfârșitul lunii martie 2019 era de 55 

de ani. La începutul sesiunii din iulie 2014, media de vârstă era de 53 de ani. 

Începând cu luna iulie 2014, până în martie 2019, au plecat 108 deputați 

europeni, din care 43 au demisionat, 6 au decedat și 59 au ocupat alte funcții. 

Sesiuni plenare mai lungi 

Pe parcursul ședințelor plenare, europarlamentarii votează asupra legislației 

și dezbat probleme de actualitate. În perioada 2009-2014, au avut loc 260 de 

ședințe plenare, în care deputații au petrecut 2160 de ore. Începând din luna 

iulie 2014 până în decembrie 2018, deputații europeni au participat la 255 de 

astfel de ședințe cu o durată totală de 2187 de ore. 

Peste 27.000 de sesiuni de voturi au avut loc până la sfârșitul anului 2018, 

comparativ cu până la 23.553 în mandatul precedent. 

De cât timp este nevoie pentru adoptarea legislației? 

Propunerea legislativă este prezentată de Comisie și trebuie să fie adoptată 

de Parlamentul European și de Consiliul UE înainte de a deveni parte din 

dreptul european. Deputații europeni negociază cu guvernele statelor 

membre, ai căror reprezentanți sunt reuniți în Consiliu, pentru a ajunge la un 

acord comun cu privire la textul final al legislației. Parlamentul și Consiliul pot 

revizui și modifica textul legislativ propus în cadrul unei serii de lecturi. În 

funcție de complexitatea negocierilor, ar putea exista până la trei lecturi, ce 

implică Parlamentul și Consiliul. 

                                                           
1 Acestei perioade îi corespunde a VIII-a legislatură. Primele alegeri au avut loc în 1979. 

http://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/in-the-past
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Cele mai multe acte legislative din acest mandat au fost adoptate în cursul 

primei lecturi, fiind necesare, în medie, 18 luni pentru adoptare. În cazul în 

care un act legislativ a trebuit să parcurgă o a doua lectură, durata medie a 

procedurii a fost de 39-40 luni. 

Partide politice la nivel național și european 

Partidele politice naționale concurează în alegerile europene şi odată ce 

deputații europeni aleși sunt validați în Parlament, aceștia se afiliază grupurilor 

parlamentare europene. Numărul grupurilor parlamentare a rămas stabil în 

decursul anilor. Între anii 2004 - 2014, în Parlament, au existat 7 grupuri, 

numărul lor crescând la 8 în următorul mandat (respectiv 2014–2019). 

Numărul partidelor politice naționale reprezentate în Parlamentul 

European a fost în continuă creștere. În 2004-2009, un număr de 168 de 

partide naționale erau reprezentate în Parlamentul European. La începutul 

legislaturii trecute (2014-2019), numărul lor a ajuns la 191 și până la sfârșitul 

lunii martie 2019 a crescut la 232. 

 

  Parlamentul în cifre  - iulie 2014 - decembrie 2018 

- 2.134 texte adoptate în plen, dintre care 708 acte legislative; 

- 552 de audieri publice organizate de comisii; 

- 6.880 de petiții primite de la cetățeni; 

- aproape 1,6 milioane de persoane i-au vizitat sediile. 
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Parlamentul are, între prerogativele sale, putere de decizie asupra 

bugetului UE, competență  partajată cu Consiliul. Rolul său este mai mic atunci 

când se decide asupra componentei de venituri a bugetului (sistemul de 

resurse proprii), este mai puternic în conturarea priorităților bugetare pe 

termen lung ale UE incluse în cadrul financiar multianual și în contextul 

procedurii de aprobare a execuției bugetului, cunoscută sub denumirea de 

procedura de descărcare de gestiune. Parlamentul decide cu privire la bugetul 

anual al UE, alături de Consiliu. 

O altă prerogativă a PE se referă la controlul asupra executivului - a 

Comisiei Europene. Dezbate raportul general anual prezentat de Comisia 

Europeană și supraveghează, împreună cu Consiliul UE, actele de punere în 

aplicare și actele delegate ale Comisiei Europene. Aceasta din urmă prezintă 

rapoarte în mod frecvent Parlamentului, informează cu privire la activitățile 

sale și răspunde la întrebările deputaților europeni. Parlamentul joacă, de 

asemenea, un rol esențial în procesul de numire și de demitere din funcție a 

membrilor Comisiei Europene. Totodată, Parlamentul are posibilitatea să 

depună moțiune de cenzură împotriva Comisiei, iar adoptarea acesteia 

necesită o majoritate de două treimi din voturile exprimate și majoritatea 

voturilor membrilor PE. 

Parlamentul are, în același timp, competențe în ceea ce privește însăși 

natura Uniunii și a structurii sale instituționale/constituționale. Este necesară 

aprobarea Parlamentului atât înaintea aderării unui stat nou la UE, cât şi cu 

privire la acordul pentru retragerea din UE.  

Avizul conform al PE este solicitat  și în cazul în care Consiliul declară că 

există un pericol evident de încălcare gravă, de către un stat membru, a 

principiilor fundamentale ale Uniunii, înainte de a adresa recomandări sau de 

a impune sancțiuni statului membru în cauză (potrivit art. 7 TUE). Totodată, 

Parlamentul poate avea inițiativa revizuirii tratatelor UE și are  un rol important 

în privința convocării unei Convenții pentru pregătirea unei viitoare modificări 

a tratatelor. 

Parlamentul funcționează ca un forum de dezbateri și implicare, aducând 

pe agenda politică aspecte sensibile și de actualitate. De exemplu, începând 

din ianuarie 2018 a găzduit o serie de dezbateri cu lideri naționali care  au fost 

invitați să-și expună viziunea proprie asupra viitorului Europei. 
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CADRUL GENERAL AL UE PENTRU ALEGERILE 

EUROPARLAMENTARE 

 

Procedurile pentru alegerea 

membrilor Parlamentului European 

sunt guvernate atât de Actul privind 

alegerea membrilor Parlamentului 

European prin vot universal direct, 

care definește normele comune 

pentru toate statele membre, cât și 

dispozițiile naționale specifice, care 

variază de la un stat membru la 

altul. Dispozițiile comune stabilesc 

principiul reprezentării 

proporționale și anumite 

incompatibilități cu mandatul de 

deputat în Parlamentul European. 

Aspecte precum tipul sistemului 

electoral utilizat și numărul 

circumscripțiilor sunt reglementate 

prin dreptul intern al fiecărui stat 

membru.  

 

Dreptul de a alege și de a fi 

ales a dobândit statut de drept 

fundamental conform art. 20, 22 și 

223 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene și  

art. 39 din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene. 

Constituția României prevede în 

cadrul capitolului II „Drepturile şi 

libertățile fundamentale”, la art. 38 

„dreptul de a fi ales în Parlamentul 

European”, în temeiul căruia „În 

condițiile aderării României la 

Uniunea Europeană, cetățenii 

români au dreptul de a alege şi de a 

fi aleși în Parlamentul European.” 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/623556/EPRS_ATA(2018)623556_EN.pdf
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Dreptul de a alege şi de a fi ales în Parlamentul European 

 

 

Sistemul electoral 

Alegerile trebuie să se bazeze pe 

principiul proporționalității degresive2 și 

să utilizeze fie sistemul listelor, fie votul 

transferabil unic. Alegerile se fac prin 

vot universal direct și sunt libere și 

secrete. (Decizia Consiliului (UE, 

Euratom) 2018/994). 

Alegerile trebuie să se desfășoare 
transparent, inclusiv în mediul online, 

prin combaterea incidentelor de 
securitate cibernetică și a campaniilor 

de dezinformare (Recomandarea 
Comisiei Europene C(2018) 5949, 

Comunicarea Comisiei Europene 

„Combaterea dezinformării online: o 
abordare europeană” [COM (2018) 

236], Comunicarea comună „ Plan de 
acțiune împotriva dezinformării” [JOIN 

(2018)36]). 

                                                           
2 Sistemul reprezentării proporționale 

presupune atribuirea fiecărui partid participant în 

alegeri a unui număr de mandate corespunzător 

numărului de voturi obținute. Reprezentarea 
proporțională presupune scrutin de listă și un 
singur tur de scrutin. Reprezentarea proporțională 

 

implică o dublă operație. Prima operație 
constă în atribuirea locurilor potrivit 

coeficientului electoral, iar a doua operație 

implică atribuirea mandatelor nedistribuite 
inițial prin distribuția resturilor electorale. 

     În conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Tratatul privind Funcționarea UE 

„orice cetățean al Uniunii care își are reședința într-un stat membru și care nu 

este resortisant al acestuia are dreptul de a alege și de a fi ales la alegerile 

pentru Parlamentul European în statul membru în care își are reședința”.  

Normele de punere în aplicare au fost adoptate prin Directiva 93/109/CE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D0994&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D0994&from=EN
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/RO/C-2018-5949-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/RO/C-2018-5949-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1555657945079&uri=CELEX:52018DC0236
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1555657945079&uri=CELEX:52018DC0236
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1555657945079&uri=CELEX:52018JC0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1555657945079&uri=CELEX:52018JC0036
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Vârsta minimă pentru a fi ales este de 18 ani în majoritatea statelor membre, 

cu excepția Belgiei, Estoniei, Ciprului, Irlandei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei, 

Republicii Cehe, Slovaciei și Regatului Unit (21 de ani), a României (23 de ani) și a 

Italiei și Greciei (25 de ani). 

Vârsta minimă la care se poate vota este de 18 ani în toate statele membre, 

cu excepția Austriei, unde este de 16 ani și a Greciei, unde este de 17 ani.  

La alegerile europene, majoritatea statelor membre funcționează ca o 

circumscripție unică. Totuși, 5 state membre (Belgia, Franța, Irlanda, Italia și 

Regatul Unit) și-au împărțit teritoriul național în mai multe circumscripții regionale3. 

Incompatibilități 

Funcția de deputat este 

incompatibilă cu cea de membru al 

guvernului unui stat membru, 

membru al Comisiei Europene, 

judecător, avocat-general sau 

grefier al Curții de Justiție, membru 

al Curții de Conturi, membru al 

Comitetului Economic și Social, 

membru al comitetelor sau al 

organismelor create în conformitate 

cu tratatele în scopul gestionării 

fondurilor Uniunii sau al desfășurării 

unei sarcini administrative directe 

permanente, membru al Consiliului 

de administrație, al Comitetului de 

direcție sau angajat al Băncii 

Europene de Investiții și funcționar 

sau agent activ al instituțiilor 

Uniunii Europene sau al 

organismelor specializate atașate 

acestora.     Au   fost   adăugate  

 

 

 

 

incompatibilități suplimentare în 

anul 1997 (membru al Comitetului 

Regiunilor) și în anul 2002 (membru 

al actualului Tribunal al Comitetului 

executiv al Băncii Centrale 

Europene, Ombudsmanul Uniunii 

Europene și, în special, membru al 

unui parlament național). 

 

 

                                                           
3 Există circumscripții de interes pur administrativ sau care servesc exclusiv repartizării în cadrul 

listelor de partid în Germania (16, dar numai pentru CDU/CSU), Țările de Jos (19) și Polonia (13). 
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Organizarea legislativă în România 

Data scrutinului4 –26 mai 2019 

Campania electorală5 - 27 aprilie 
2019 , ora 0,00 - 25 mai 2019, ora 

07:00 
Numărul de locuri6 – 32 

Sistem de vot: lista națională unică 
Modalitate de exercitare a 

votului: secții de votare în țară și  la 
sediul ambasadelor 

Autoritatea electorală:  
Autoritatea electorală permanentă 

(AEP) 

Procedura exercitării dreptului la vot:  
• cetățenii români rezidenți permanenți sunt înregistrați  automat în registrul 

central și votează la secțiile de votare la care sunt arondați cu domiciliul sau 
reședința; 

• cetățenii români din străinătate trebuie să se înregistreze online și pot să voteze 
doar la ambasadele și consulatele României în țările în care locuiesc; 

• cetățenii altor state membre ale UE trebuie să se înregistreze în liste speciale la 
primăria localității de domiciliu sau de reședință; 

• nu pot vota pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European 
cetățenii români care sunt înscriși în listele electorale ale altor state membre; 

aceștia pot vota doar listele/candidații din statul respectiv. 
• Pragul electoral: partidele politice trebuie să obțină cel puțin 5% din voturi 

pentru a fi alese în Parlamentul European. 

 

                                                           
4 A se vedea H.G. nr. 80/2019 privind stabilirea zilei de referință pentru alegerea membrilor 

din România în Parlamentul European din anul 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 129 din 18 februarie 2019. Aceasta este a patra oară, de la aderarea României la Uniunea 
Europeană, când sunt organizate în România alegeri pentru Parlamentul European (scrutinele 
anterioare au avut loc în noiembrie 2007, iunie 2009 și mai 2014). 

5 Conform prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr.33/2007, cu modificările și completările 
ulterioare, campania electorală începe cu 30 de zile înainte de ziua de referință și se încheie în 
dimineața zilei de sâmbătă, care precede zilei de referință. A se vedea, în acest sens, Decizia 
Consiliului Național al Audiovizualului nr. 308/2019 privind regulile de desfășurare în audiovizual a 
campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, publicată în 
Monitorul Oficial al României, nr. 247 din 1 aprilie 2019.   

6 Alegătorii din România au ales 32 de membri pentru Parlamentul European, deoarece Brexit-

ul a fost amânat până în octombrie a.c. Chiar dacă Decizia (UE) 2018/937 a Consiliului European din 
28 iunie 2018 de stabilire a componenței Parlamentului European prevede 33 de mandate pentru 
România, aceasta nu se aplică în prezent. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32018D0937
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Legea nr.33/2007 privind organizarea şi desfășurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European7 stabilește cadrul general pentru organizarea şi 

desfășurarea alegerii membrilor din România. Reprezentarea României în PE 

se face potrivit Legii (nr.157/2005) de ratificare a Actului privind condițiile de 

aderare şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază UE din Tratatul dintre 

țările membre (…) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea lor la UE. 

Din perspectivă europeană, teritoriul țării noastre constituie o singură 

circumscripție electorală. Membrii din România sunt aleși prin vot universal, 

egal, direct, secret şi liber exprimat, pentru un mandat de 5 ani. 

 

Condiții de eligibilitate  
 
• Vârsta de 23 ani împliniți;  

• Cetățenie română sau a unui stat 
membru al UE (altul decât România);  

• Aleși potrivit principiului reprezentării 
proporționale pe bază de scrutin de listă şi pe 

bază de candidaturi independente;  

• Cu domiciliul sau reședința pe 
teritoriul României.  

 

Condiții de neeligibilitate 
 
• Nu pot fi aleși cetățenii români care fac parte din următoarele 

categorii: judecătorii Curții Constituționale, avocații poporului, magistrații, 
membrii activi ai armatei, polițiștii şi alte categorii de funcționari publici, 

inclusiv cei cu statut special, stabilite prin lege organică, precum şi 
persoanele din alte state membre ai căror cetățeni fac parte din categorii 

similare. 

• Calitatea de membru al Parlamentului European este 
incompatibilă cu calitatea de deputat sau senator în Parlamentul României, 

de membru al Guvernului României sau cu funcții echivalente din alte state 
membre ale UE. 

                                                           
7 Republicată în Monitorul Oficial al României nr.627 din 31 august 2012, modificată și 

completată prin Legea nr. 187/2012, O.U.G. nr. 4/2014, H.G. nr. 80/2019, H.G. nr. 81/2019, H.G. 
nr. 82/2019. A se vedea, în același sens, Hotărârea BEC nr. 3H/2014, Hotărârea BEC nr. 4H/2014, 
Hotărârea VEC 5H/2014, Hotărârea BEC nr. 2/H/2019. De asemenea, a se vedea și pachetul de măsuri 

pentru organizarea alegerii membrilor din România pentru PE în anul 2019 (H.G. nr. 101/2019, H.G. 

nr. 102/2019, H.G. nr. 100/2019, H.G. nr. 103/2019, H.G. nr. 99/2019, H. G. nr. 98/2019, H. G. nr. 
82/2019, H.G. nr. 81/2019, O.U.G. nr. 6/2019, H. AEP nr. 9/2019, H. AEP. nr.10/2019, H. AEP. nr. 
6/2019). 
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• Nu au drept de vot debilii şi alienații mintal puși sub interdicție şi 
persoanele care, în ziua de referință, sunt condamnate prin hotărâre 

judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.  

Pentru finanțarea campaniei electorale se aplică prevederile Legii 

nr.334/2006 privind finanțarea partidelor politice şi a campaniilor electorale8.  

Rezultatele finale sunt publicate în Monitorul Oficial al României. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  446 din 23 iunie 2015 și modificată 

și completată prin Legea nr. 78/2016, Legea nr. 183/2016, O.U.G. nr. 44/2016, Legea nr. 3/2017, Legea 
nr. 34/2018. A se vedea și Decizia ÎCCJ nr. 17/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 1004 din 14 decembrie 2016. 
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REZULTATELE ALEGERILOR LA NIVEL EUROPEAN 

 

EUROPENII AU VOTAT în perioada 23 - 26 mai 2019 pentru 

mandatul 2019 – 2024 al Parlamentului European 

 

Pe site-ul alegerilor europene pot fi consultate mai multe informații 

precum și rezultatele alegerilor.  

O dată cu alegerea noului Parlament European, în principal, se va 

schimba componența și conducerea Comisiei Europene, precum și a altor 

instituții UE.  

 

https://www.alegerile-europene.eu/
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Actualele alegeri pentru Parlamentul European au înregistrat cea mai 

mare prezență la urne din ultimii 20 de ani.  

Este prima dată când prezența la vot a crescut de la primele alegeri 
directe, din 1979, cu un procentaj de peste 50%. Totodată, procentul de 

participare la vot a crescut9, Belgia a clasându-se pe primul loc, urmată de 

Luxemburg și Malta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 În 7 dintre acesta, creșterea a fost cu peste 10%. Spre exemplu, în Spania, s-a înregistrat o 

creștere de 20,51%, iar România a cunoscut o creștere de 18,63%.  
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REZULTATELE SCRUTINULUI ELECTORAL  

ÎN ROMÂNIA 

România10 și-a ales parlamentarii europeni în data de 26 mai a.c., iar 

cetățenii români care locuiesc într-o altă țară din UE au avut dreptul să voteze 

fie pentru candidații din România, în secțiile de votare organizate în cadrul 

ambasadelor sau consulatelor, fie pentru candidații din țară de reședință.  

În această cursă electorală s-au înscris 23 de formațiuni politice și 7 

candidați independenți la Biroul Electoral Central, dintre care au fost validate 

candidaturile a 13 partide și alianțe și a 3 candidați independenți.  

Au fost aleși prin vot universal direct de către toți cetățenii UE 

înregistrați pe listele electorale, cu vârsta de peste 18 ani, 32 de deputați 

europeni români. 

Scrutinul s-a desfășurat într-o singură circumscripție electorală pe baza 

reprezentării proporționale. 

Locurile în Parlamentul European sunt alocate partidelor care obțin cel 

puțin 5% din voturile valabil exprimate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Pentru rezultatele alegerilor în toate țările UE și componența noului Parlament, verificați site-

ul rezultatelor. Tot aici găsiți date privitoare la alegerile anterioare.  
 

https://rezultate-alegeri.eu/
https://rezultate-alegeri.eu/
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Reprezentanți ai României în Parlamentul European11 

La alegerile europarlamentare desfășurate în România s-au înregistrat, în 

data de 29 mai 2019: 

- număr total de votanți de 8.954.959; 

- prezență la urne 49,26%; 
- total voturi valabil exprimate 96,89%; 

- voturi nule 3%. 

                                                           
11 https://rezultate-alegeri.eu/instrumente/instrument-de-comparare/ 

https://rezultate-alegeri.eu/instrumente/instrument-de-comparare/
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Biroul Electoral Central a anunțat la 03 iunie a.c., rezultatele finale ale 
scrutinului. PNL a obținut 10 mandate, PSD 9 mandate, alianța 2020 USR-

PLUS 8 mandate, iar Pro România, PMP şi UDMR, câte 2 mandate fiecare. 
Reprezentanții României în Parlamentul European: 

- PNL: Ioan-Rareş Bogdan, Mircea-Gheorghe Hava, Siegfried Vasile 
Mureşan, Vasile Blaga, Adina-Ioana Vălean, Daniel Buda, Dan-Ştefan 

Motreanu, Gheorghe Falcă, Cristian-Silviu Buşoi și Marian-Jean Marinescu; 
- PSD: Rovana Plumb, Carmen-Gabriela Avram, Iulian-Claudiu Manda, 

Cristian-Vasile Terheş, Dan Nica, Maria Grapini, Tudor Ciuhodaru, Adrian-
Dragoş Benea și Victor Negrescu; 

- USR-PLUS: Dacian Julien Cioloş, Cristian Ghinea, Dragoş-Nicolae 
Pîslaru, Clotilde-Marie-Brigitte Armand, Ioan-Dragoş Tudorache, Nicolae-

Bogdănel Ştefănuţ, Vlad-Marius Botoş și Ramona-Victoria Strugariu; 
- UDMR: Iuliu Wikler și Loránt-Győrgy Vincze; 

- PMP: Traian Băsescu și Eugen Tomac; 

- Pro România: Ponta Victor-Viorel și Corina Creţu. 

 

CE URMEAZĂ ? 

La începutul lunii iulie a.c., când se va reuni în primul plen, noul 

Parlament European își alege un nou președinte.   

Potrivit art. 168a din Regulamentul de procedură al Parlamentului 

European se impune existența unei douăzecimi dintre deputații care compun 

Parlamentul sau un grup politic – așa-numitul „prag redus”. Pot avea loc până 

la 4 tururi de scrutin, ultimul desfășurându-se între cei 2 candidați care au 

obținut cele mai multe voturi în penultimul tur de scrutin. Pentru a deveni 

președinte, un candidat trebuie să obțină majoritatea voturilor exprimate.  

Mandatul președintelui este de 2 ani și jumătate. Deputații pot fi aleși pe acest 

post de mai multe ori.  

De asemenea, conform art. 17 alin. (7) din TUE trebuie ales și 

președintele Comisiei Europene, după negocierile care vor avea loc între 

președintele Consiliului European și reprezentanții noului Parlament ales. Apoi, 

statele membre, de comun acord cu președintele ales al Comisiei, adoptă o 

listă de comisari candidați. Comisarii europeni desemnați vor fi audiați de 

comisiile parlamentare competente în domeniile de activitate care vor intra în 

portofoliul lor. Noua Comisie Europeană ar urma să își înceapă activitatea la 1 

noiembrie 2019. 

    INFORMAȚII UTILE GĂSIȚI 

aici. 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/595872/EPRS_ATA(2017)595872_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/parliamentary-committees.html
https://www.europarl.europa.eu/welcome-2019-2024/ro/home
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