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Diplomaţia parlamentară multilaterală 

 

 

Acţiunile de diplomaţie parlamentară multilaterală se desfăşoară conform 
statutului Parlamentului României de membru cu drepturi depline, asociat, 
invitat sau observator la adunările şi organizaţiile parlamentare 
internaţionale, şi în acord cu liniile directoare ale cooperării 
interparlamentare la nivelul Uniunii Europene. 

La începutul fiecărei legislaturi, prin Hotărâre a Parlamentului, se 
stabileşte componenţa delegaţiilor permanente la principalele organizaţii 
internaţionale la care Parlamentul României are statut de membru deplin 
sau asociat. 

Direcţia pentru cooperare parlamentară internaţională multilaterală asigură 
secretariatele delegaţiilor permanente la organizaţiile parlamentare 
internaţionale şi ale altor delegaţii care participă la acţiuni de diplomaţie 
parlamentară. 
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ADUNAREA PARLAMENTARĂ A CONSILIULUI EUROPEI  

Prezentare generală 

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a constituit prima adunare 
europeană din istoria continentului. Formată din parlamentari desemnaţi de 
parlamentele naţionale ale celor 47 de state membre ale Consiliului 
Europei, ea rămâne cea mai reprezentativă adunare europeană, fiind 
considerată în mod întemeiat „conştiinţa democratică a Europei”. 

Adunarea Parlamentară este unul din cele două principale organe statutare 
ale Consiliului Europei şi reprezintă principalele tendinţe politice din 
statele sale membre. Din 1949, de la prima sesiune, APCE, despre care se 
mai spune că este „motorul” Consiliului Europei, a fost la originea a 
numeroase tratate internaţionale, convenţii europene şi alte instrumente 
juridice care formează baza unei veritabile legislaţii europene. 

Din 1989, APCE contribuie activ la gestionarea crizelor din Europa. 
Dezbaterile ei privind chestiunile politice s-au fondat adesea pe concluziile 
misiunilor organizate pe teren şi pe dialogul permanent instaurat cu statele 
în cauză. Ea contribuie astfel la consolidarea rolului politic al Consiliului 
Europei. 

APCE monitorizează respectarea obligaţiilor şi angajamentelor asumate de 
statele membre şi, totodată, sprijină statele membre în îndeplinirea 
acestora. Dacă un stat, în mod repetat, nu îşi îndeplineşte angajamentele, 
Adunarea poate refuza ratificarea sau retrage acreditările delegaţiei 
naţionale. Ca ultimă variantă, Adunarea poate recomanda suspendarea 
pentru statutul de membru al Organizaţiei al statului respectiv. 

Reprezentanţii APCE efectuează, periodic, vizite de studiu în Europa, în 
vederea colectării de informaţii pentru elaborarea de rapoarte în cadrul 
Adunării. De asemenea, reprezentanţii APCE participă la misiuni de 
monitorizare a alegerilor.  

APCE dezvoltă constant diplomaţia parlamentară şi promovează activ 
implicarea parlamentarilor în relaţiile internaţionale. Adunarea şi-a sporit 
considerabil contactele cu alte instituţii parlamentare internaţionale cum 
sunt: Parlamentul European, Uniunea Interparlamentară,  Adunarea 
Parlamentară a OSCE, Adunarea Parlamentară a Mediteranei, Adunarea 
Parlamentară Euro-Mediteraneană, Adunarea Parlamentară a NATO şi 
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altele. De mulţi ani, Adunarea este operaţională ca forum parlamentar 
pentru un anumit număr de organizaţii interguvernamentale, cu deosebire 
OCDE şi a dezvoltat relaţii strânse cu multe dintre instituţiile specializate 
ale Naţiunilor Unite. 

Textele adoptate de APCE – recomandări, rezoluţii sau opinii - reprezintă 
orientări importante pentru Comitetul de Miniştri, guverne, parlamente 
naţionale, partide politice naţionale şi pentru alţi actori importanţi ai 
societăţii. 

Componenţă  

Cei 315 membri ai APCE şi cei 315 supleanţi ai lor sunt aleşi sau desemnaţi 
de parlamentele naţionale din cele 47 de state membre ale Consiliului 
Europei: Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bosnia şi 
Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Danemarca, Estonia, Elveţia, 
Finlanda, Franţa, Federaţia Rusă, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, 
Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Moldova, Monaco, Muntenegru, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Republica Cehă, Republica 
Slovacia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ucraina, 
Ungaria. 

Fiecare ţară  dispune de la 2 până la 18 reprezentanţi, în funcţie de 
numărul populaţiei ei. Delegaţiile naţionale la Adunare sunt compuse din 
reprezentanţii partidelor sau grupurilor din parlamentele naţionale. 

În 1989, Adunarea Parlamentară a creat statutul de invitat special, 
permiţând, de asemenea, delegaţiilor parlamentare ale ţărilor Europei 
Centrale şi de Est angajate pe drumul democraţiei pluraliste, dar nefiind, 
încă, membre ale Organizaţiei, să asiste la sesiunile plenare ale Adunării şi 
la reuniunile comisiilor ei.  

Membrii APCE participă, în funcţie de afinităţile politice, la reuniunile celor 
cinci grupuri politice care funcţionează în cadrul Adunării, respectiv Grupul 
socialist (SOC), Grupul partidului popular european (PPE/DC), Grupul 
democraţilor europeni (GDE), Alianţa democraţilor şi liberalilor pentru 
Europa (ADLE) şi Grupul pentru stânga europeană unită (GUE). Câţiva 
parlamentari nu sunt înscrişi în niciun grup politic, activând ca 
independenţi. 

Reuniuni şi alte activităţi 

Adunarea se reuneşte de patru ori pe an, timp de o săptămână, în sesiune 
plenară publică, în hemiciclul Palatului Europei de la Strasbourg.  

Comisiile APCE se întrunesc în timpul sesiunilor plenare la Strasbourg sau 
între sesiuni, la Paris sau într-un alt oraş dintr-una din ţările membre. 
Totodată, comisiile organizează audieri, colocvii sau conferinţe privind 
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subiecte deosebite, ale căror rezultate pot fi ulterior folosite pentru 
pregătirea rapoartelor.  

Subcomisiile se reunesc o dată pe an, însă pot ţine şi reuniuni 
suplimentarea cu autorizarea Biroului APCE. 

O dată la doi ani, alternativ la Strasbourg sau într-una din capitalele 
statelor membre, se reuneşte Conferinţa Preşedinţilor de Parlamente din 
ţările membre. 

Structură organizatorică 

Adunarea este condusă de un preşedinte ales dintre membrii săi, în mod 
tradiţional pentru cel mult două mandate consecutive, de un an.  

Preşedintele, vicepreşedinţii şi preşedinţii grupurilor politice sau 
reprezentanţii acestora alcătuiesc Biroul Adunării. Sarcinile Biroului sunt 
multiple: pregătirea ordinei de zi a Adunării, trimiterea documentelor către 
comisii, menţinerea relaţiilor cu organismele internaţionale etc. 

Când Adunarea nu se află în sesiune, Comisia permanentă – formată din 
Birou, şefii delegaţilor naţionale şi preşedinţii comisiilor - se reuneşte 
pentru a acţiona în numele Adunării. 

Lucrările Adunării sunt pregătite de cele 8 comisii specializate, formate 
dintr-un număr variabil de locuri, între 51 şi 83. După sfera lor de 
competenţe, comisiile sunt astfel configurate: 

 Probleme politice şi democraţie; 

 Probleme juridice şi drepturile omului; 

 Probleme sociale, sănătate şi dezvoltare durabilă; 

 Migraţie, refugiaţi şi persoane strămutate; 

 Cultură, ştiinţă, educaţie şi media; 

 Egalitate şi non-discriminare; 

 Regulament  şi imunităţi şi probleme instituţionale; 

 Respectarea obligaţiilor şi angajamentelor asumate de statele membre 
(monitorizare). 

Pentru a se putea achita de sarcinile ce-i revin, o comisie poate să 
înfiinţeze, la rândul ei, una sau mai multe subcomisii, componenţa acestora 
fiind stabilită în momentul creării lor.  

Adunarea adoptă trei categorii de texte: recomandări, rezoluţii şi avize. 

Recomandările conţin propuneri adresate Comitetul Miniştrilor a căror 
aplicare intră în competenţa guvernelor. 

Rezoluţiile conţin hotărârile Adunării asupra problemelor pe care este 
împuternicită să le reglementeze sau în privinţa cărora exprimă opinii care 
angajează doar responsabilitatea ei. 
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Avizele sunt în cea mai mare parte exprimate de Adunare asupra 
problemelor care îi sunt supuse de Comitetul Miniştrilor, cum sunt 
admiterea de noi state membre în Consiliul Europei, dar şi proiectele de 
convenţii, bugetul sau aplicarea Cartei sociale europene. 

Conform Statutului, limbile oficiale ale Organizaţiei sunt engleza şi 
franceza.  

Sediul secretariatului şi al Adunării se află la Strasbourg, la Palatul 
Consiliului Europei. 

Website: www.assembly.coe.int 

 

Participarea parlamentarilor români la APCE    

Conform normelor de reprezentare, Delegaţiei Parlamentului României la 
APCE  îi revin zece locuri de membri titulari şi zece de supleanţi, ce se 
repartizează corespunzător între Camera Deputaţilor şi Senat. Preşedinţia 
delegaţiei este asigurată de Camera Deputaţilor/Senat. 

Relaţiile dintre Parlamentul României şi Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei au cunoscut o dezvoltare constantă pe parcursul celor 19 
ani de când ţara noastră a devenit membru cu drepturi depline al 
Consiliului Europei. 

Activitatea membrilor delegaţiei s-a remarcat prin iniţierea unor proiecte 
de moţiuni pentru rezoluţii sau recomandări care, după dezbatere şi 
adoptare, au devenit documente ale Organizaţiei. Unii dintre membri 
Delegaţiei Parlamentului României la APCE au ocupat funcţii importante în 
Biroul APCE, în conducerea grupurilor politice sau a comisiilor. 

 

* 

Este de menţionat că Subcomisia pentru Premiul Europei a Comisiei pentru 
probleme sociale, sănătate şi dezvoltare durabilă a Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei a atribuit Premiul Europei pentru anul 2012 oraşului 
Sighişoara. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 

 
 
Profilul membrului delegaţiei  

 

Să fie membru validat al parlamentului naţional; 

Să aibă afinităţi cu domeniul de activitate al organizaţiei şi al cel puţin 
uneia din comisiile de specialitate care funcţionează în cadrul acesteia; 

Să manifeste flexibilitate şi disponibilitate faţă de calendarul de activităţi 
ale organizaţiei; 

Să urmărească activităţile comisiei din care face parte, pentru a formula 
puncte de vedere, amendamente, propuneri şi a organiza activităţi similare 
în România; 

Să colaboreze cu ceilalţi membri ai delegaţiei pentru promovarea unor 
iniţiative româneşti; 

Să cunoască una din limbile oficiale ale organizaţiei la un nivel care să îi 
permită să acţioneze prompt şi eficient cu ocazia diverselor activităţi 
(sesiuni plenare, reuniuni ale comisiilor, seminarii, vizite pe teren, etc.): să 
ia cuvântul în cadrul dezbaterilor; să susţină puncte de vedere; să răspundă 
la întrebări care îi sunt adresate; să formuleze comentarii la adresa altor 
intervenţii etc.  
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Drepturi şi obligaţii 

 

Să participe la activităţile organizaţiei – sesiuni plenare, reuniuni ale 
comisiilor de specialitate, reuniuni ale comisiei permanente (după caz), 
seminarii, conferinţe, vizite pe teren etc.; 

Să facă parte din cel puţin o comisie de specialitate – în funcţie de numărul 
de locuri reglementar atribuite delegaţiei române şi ţinând seama de 
repartiţia acestor locuri, făcută în cadrul delegaţiei; 

Să candideze la funcţii în diferite structuri ale organizaţiei (sub rezerva 
limitărilor impuse de Regulament şi cutume); 

Să voteze în toate situaţiile când se ia o decizie sau se procedează la o 
alegere pentru o funcţie; 

Să ia cuvântul în cadrul reuniunilor de orice natură pentru a expune opinii 
personale şi oficiale; 

Să adreseze întrebări oratorilor; 

Să iniţieze, să elaboreze şi să prezinte documente care susţin poziţiile 
României cu privire la chestiuni de interes naţional sau internaţional; 

Să solicite/propună modificarea textului unui raport pe o temă specifică 
prezentat în cadrul reuniunilor organizaţiei; 

Să prezinte amendamente ale documentelor (recomandări, rezoluţii, 
declaraţii, opinii, ordine) dezbătute şi adoptate în comisii şi reuniuni 
plenare; 

Să contribuie la luarea deciziilor în cadrul delegaţiei şi la aplicarea 
acestora; 

Să comunice cu secretarul delegaţiei în toate chestiunile legate de 
exercitarea statutului de membru al organizaţiei (participare la activităţi, 
iniţiative politice, prezentarea unor documente, luări de cuvânt, aspecte 
logistice ale participării). Secretariatul permanent al delegaţiei este 
asigurat de DCPIM şi are sarcina de a sprijini delegaţia în activităţile care 
privesc acţiunile de relaţii externe, inclusiv în ceea ce priveşte alcătuirea 
dosarului documentar, redactarea proiectelor de documente şi asigurarea 
comunicării. 
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Informaţii practice privind deplasările la acţiuni de diplomaţie 
parlamentară  

Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de relaţii externe este reglementată 
prin HBP nr. 1/2003, cu modificările şi completările din HBP nr. 5/2007; 

Fiecare deplasare în vederea participării la acţiuni de diplomaţie 
parlamentară se aprobă – după caz, de Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor sau Preşedintele Camerei Deputaţilor – pe baza unui 
memorandum intern şi a unui deviz de cheltuieli întocmite de în cadrul 
Direcţiei generale pentru afaceri externe. Memorandumul intern şi devizul 
de cheltuieli se prezintă pentru aprobare Biroului permanent/Preşedintelui, 
după caz, de regulă, cu cel puţin 10 zile înainte de plecarea în străinătate; 

Membrii delegaţiilor care participă la acţiuni de diplomaţie parlamentară au 
obligaţia ca, în termen de 10 zile de la întoarcerea în ţară, să prezinte o 
informare cu privire la acţiunea la care au participat şi la rezultatele 
acesteia. Informarea este supusă aprobării Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor şi se arhivează de Direcţia generală pentru afaceri externe 
(DGAE); 

Rezervările pentru transportul internaţional şi cazarea în străinătate se 
asigură de către Camera Deputaţilor prin intermediul unui furnizor 
specializat, cu excepţia unor situaţii prevăzute explicit de Hotărâre; 

Transportul cu avionul se asigură, de regulă, la clasa economic (excepţie 
cazurile prevăzute de Hotărâre), de preferinţă pe rute de transport directe, 
în condiţii de economicitate (excepţiile sunt reglementate în Hotărâre); 

Transportul cu mijloacele de transport auto se poate efectua, la cerere, în 
condiţiile prevăzute de Art. 47 al HBP 1/2003, cu modificările şi 
completările din HBP 5/2007; 

Decontul de cheltuieli pentru justificarea avansului acordat şi a cheltuielilor 
efectuate se prezintă la Direcţia decontări pentru deputaţi în cel mult 2 
zile lucrătoare, respectiv 48 de ore de la data şi ora întoarcerii în ţară din 
străinătate, potrivit datelor din documentul de transport; 

Renunţarea la participare la o acţiune aprobată sau eventuala desemnare a 
unui înlocuitor se vor comunica de urgenţă, în scris, către DGAE şi către 
Direcţia decontări pentru deputaţi în vederea anunţării organizatorilor şi a 
unor eventuale instituţii implicate (ambasade, consulate etc.), a anulării 
rezervărilor şi a evitării cheltuielilor de penalizare; 

În eventualitatea anulării rezervării sau modificării datelor de deplasare 
ulterior datei limită, penalizările pot reveni celor care nu au respectat 
termenul (cu excepţia cauzelor de forţă majoră, inclusiv motive de 
sănătate pentru care se prezintă certificat medical). 


