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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 UNIUNII PENTRU MEDITERANA  

Prezentare generală 

Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana (AP UpM) este instituţia 
parlamentară cu rol consultativ a Procesului de la Barcelona: Uniunea 
pentru Mediterana. 

AP UpM sprijină consolidarea şi dezvoltarea Parteneriatului euro-
mediteranean; exprimă puncte de vedere cu privire la toate aspectele 
legate de Parteneriat, inclusiv implementarea acordurilor de asociere; 
adoptă rezoluţii şi recomandări care se adresează Conferinţei Euro-
Mediteraneene, fără a fi obligatorii sub aspect juridic. 

Conceput ca un demers politic de lungă durată, Parteneriatul euro-
mediteranean, denumit frecvent Procesul Barcelona,  a fost lansat în 1995 
prin Declaraţia de la Barcelona, cu scopul de a promova o zonă a 
prosperităţii şi a păcii în regiunea mediteraneană, prin identificarea şi 
aplicarea de soluţii concrete la problemele multiple cu care se confruntă 
statele din bazinul mediteranean: politice, militare şi de securitate; 
economico-financiare; sociale, culturale şi religioase.  

În capitolul V al Declaraţiei de la Barcelona, Parlamentul European este 
invitat să ia iniţiativa intensificării dialogului parlamentar 
euromediteranean cu celelalte parlamente, dialog menit să ofere 
parlamentarilor oportunitatea schimbului de opinii asupra unei mai vaste 
arii de subiecte. Formalizarea dialogului a fost un proces foarte lent, care 
s-a întins pe durata a zece ani, primele lucrări ale Adunării parlamentare 
având loc în martie 2004 în Grecia, la Vouliagmeni. 

În mai 2010, Comisia Europeană a adoptat propunerile sale pentru 
intensificarea relaţiilor cu partenerii mediteraneeni prin intermediul unei 
noi iniţiative denumită Procesul de la Barcelona: Uniunea pentru 
Mediterana. Obiectivul principal al noii iniţiative este de a aduce un impuls 
politic şi practic relaţiilor multilaterale ale UE cu partenerii săi 
mediteraneeni, prin îmbunătăţirea nivelului politic al acestor relaţii, printr-
o coresponsabilizare mai accentuată şi o mai eficientă împărţire a 
responsabilităţilor şi prin dezvoltarea de proiecte regionale care să 
răspundă nevoilor cetăţenilor din regiune. 
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Componenţă  

Adunarea reuneşte 280 parlamentari, 130 din legislativele celor 27 state 
membre UE (81 din parlamentele naţionale şi 49 din Parlamentul European), 
10 din parlamentele statelor euromediteraneene partenere (Albania, Bosnia 
şi Herţegovina, Croaţia, Monaco şi Muntenegru), 130 din parlamentele 
statelor fondatoare sud-mediteraneene (Algeria, Egipt, Iordania, Israel, 
Liban, Maroc, Autoritatea Palestiniană, Siria, Tunisia şi Turcia) şi 10 din 
Parlamentul mauritan. 

Reuniuni şi alte activităţi 

Activităţile Adunării îmbracă forme diverse: 
− sesiuni plenare, cel puţin o sesiune plenară în fiecare an; 
− reuniuni ale comisiilor, cel puţin o reuniune pe an, nu mai mult de patru; 
− reuniuni ale grupurilor de lucru. 

Structură organizatorică 

Adunarea este condusă de unul din cei patru membri ai Biroului, prin 
rotaţie, cu durata mandatului de un an, asigurându-se astfel paritatea şi 
alternanţa preşedinţiei (art. 4, Regulament).  

Biroul Adunării este alcătuit din patru membri, doi desemnaţi de 
parlamentele din ţările mediteraneene partenere, unul desemnat de 
parlamentele naţionale ale statelor membre UE şi unul desemnat de 
Parlamentul European. Biroul se reuneşte în cadrul sesiunilor de lucru şi în 
afara acestora, în vederea coordonării activităţilor Adunării, fiind, 
totodată, şi organul responsabil cu reprezentarea Adunării în relaţia cu alte 
instituţii. 

Comisiile de lucru ale AP UpM elaborează rapoarte, rezoluţii, recomandări, 
care sunt supuse dezbaterii şi aprobării sesiunilor plenare. Acestea sunt: 
• Comisia pentru probleme politice, securitate şi drepturile omului; 
• Comisia pentru probleme economice şi financiare, probleme sociale şi de 

educaţie; 
• Comisia pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, schimbul între societăţile 

civile şi cultură; 
• Comisia pentru drepturile femeii din ţările euromediteraneene; 
• Comisia pentru energie, mediu şi apă. 

Grupurile de lucru ale Adunării sunt: 
− Grupul de lucru privind finanţarea Adunării şi revizuirea regulamentului 

Adunării; 
− Grupul de lucru privind Universitatea Euromediteraneană. 

Adunarea poate decide instituirea unor comisii pentru elaborarea unor 
rezoluţii, recomandări sau opinii. 
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Biroul Adunării, în urma consultării membrilor Adunării, poate stabili 
grupuri de lucru care să elaboreze proiecte de rapoarte sau rezoluţii pentru 
Adunare. 

Limbile de lucru ale Adunării sunt: engleza, franceza şi araba. 

 

Participarea parlamentarilor români la AP UpM 

 

La 21 noiembrie 2005, plenul Adunării Parlamentare a Uniunii pentru 
Mediterana, reunit în sesiune extraordinară la Rabat, a aprobat cu 
unanimitate de voturi ca România să primească statutul de observator 
permanent la lucrările Adunării.  

Ulterior, prin aderarea la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, România a 
devenit membru cu statut permanent în cadrul Adunării.  Cu ocazia sesiunii 
plenare a Adunării, care a avut loc în martie 2008, la Atena, a fost votat 
noul regulament al AP UpM, României i-au revenit trei locuri în Adunare. 
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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). 

 


