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ADUNAREA INTERPARLAMENTARĂ A ORTODOXIEI 

 
 

Prezentare generală 
 

Adunarea a fost înființată la inițiativa Parlamentului elen, cu ocazia 
Adunării Generale Fondatoare din noiembrie 1994, de la Atena (inițial, sub 
numele de Adunare Interparlamentară Europeană a Ortodoxiei, modificat în 
1998).   

În Adunare sunt reprezentate, cu statut de membru, parlamentele din 
țări precum: Albania, Armenia, Belarus, Bulgaria, Republica Cehă, Cipru, 
Estonia, Finlanda, Georgia, Grecia, Kazahstan, Letonia, Lituania, Republica 
Moldova, Polonia, România, Federația Rusă, Serbia, Muntenegru, Slovacia și 
Ucraina. Pot participa, cu statut de observator, delegații parlamentare din 
Australia, Asia, Africa și Statele Unite ale Americii.  

Obiectivele Adunării, înscrise în Actul Fondator, sunt: 

 creșterea rolului ortodoxiei in cadrul Uniunii Europene și consolidarea 
ortodoxiei ca entitate spirituală, culturală și politică, importantă și 
necesară orientată spre conturarea  noii realități europene; 

 înregistrarea și evaluarea schimbărilor care au loc în Europa; 

 contribuția spiritului ecumenic și unificator al ortodoxiei în depășirea 
divergențelor de natură naționalistă, confesională și religioasă și 
identificarea unor mijloace eficiente pentru protecția minorităților 
etnice si religioase; 

 cooperarea cu organizații internaționale în scopul obținerii unui 
respect sporit pentru harta culturală și religioasă a Europei, al 
combaterii oricărei forme de prozelitism, precum și prevenirea unor 
fenomene de antagonism confesional sau religios sau a unor atacuri la 
adresa moralității sociale și politice, generatoare de intoleranță 
religioasă sau fanatism etnico-rasial; 

 sprijinirea rolului culturii ortodoxe de forță unificatoare în Europa de 
Est și de legătură între Europa și alte culturi; 

 sprijinirea drepturilor omului și a libertăților religioase, nu doar 
pentru creștini ci și pentru adepții altor religii, prin intervenții pe 
lângă organizațiile internaționale și autoritățile naționale; 
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Organele principale ale AIO sunt: 
 

Adunarea Generală – este organul suprem și se reunește o dată pe an, 
în luna iunie, într-unul dintre statele membre. Adunarea este alcătuită din 
delegațiile naționale, în ansamblul lor. Delegațiile parlamentelor membre 
sunt formate dintr-un număr de 2 până la 5 parlamentari ortodocși. 
Mandatul acestora ca membri ai delegațiilor la AIO coincide cu mandatul de 
membru al parlamentului din care face parte. Participarea membrilor unei 
delegații naționale este confirmată anual de Președintele parlamentului 
respectiv. În cadrul Adunării, fiecare delegație națională are dreptul la 1 
vot; acesta este exprimat de șeful delegației și reflectă poziția țării 
respective în raport cu tema în dezbatere.  

Președinția Adunării este exercitată de Președintele ales de plenul 
Adunării, pentru un mandat de 2 ani. Președintele convoacă Adunarea 
Generală anuală, contribuie la implementarea deciziilor Adunării, 
urmărește activitatea organizațiilor internaționale și a actorilor UE care au 
obiective comune cu ale AIO, participă la reuniunile Secretariatului General 
al AIO. 

Comisii – în cadrul AIO funcționează următoarele comisii:  

 Comisia pentru finanțe; 

 Comisia pentru regulamentul de funcționare; 

 Comisia pentru drepturile omului; 

 Comisia pentru probleme sociale; 

 Comisia pentru educație; 

 Comisia pentru cultură; 

 Comisia pentru afaceri internaționale; 

 Comisia pentru mass media 

 Comisia pentru relația cu Parlamentul Pan – African 

 

Dimensiunea unei comisii este stabilită de Adunarea Generală. Adunarea 
alege membrii comisiilor și pe președinții acestora: 

Comisiile au rolul de a face recomandări pe care le înaintează Adunării 
și Secretariatului. În acest scop, ele își desemnează raportori pentru temele 
în dezbatere.    

Secretariatul este organul executiv al AIO și organul suprem de decizie 
în intervalul dintre două Adunări Generale. Secretariatul: aplică și execută 
deciziile Adunării Generale; planifică, adoptă decizii și promovează 
inițiative și activități ale AIO; stabilește agenda și programul de lucru ale 
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Adunării Generale; administrează fondurile AIO; coordonează activitatea 
comisiilor; stabilește grupuri de lucru s.a.  

Secretariatul general este format din 7 membri, aleși de Adunare, pentru 
un mandat de 2 ani (Rusia și Grecia sunt membri permanenți). Anual, 
Secretariatul are 3 reuniuni ordinare. Activitatea Secretariatului este 
coordonată de un Secretar General, care este un membru al Parlamentului 
Elen. Sediul Secretariatului se află la Atena și funcționarea sa este sprijinită 
de Parlamentul elen, prin Comisia parlamentară pentru religie și ortodoxie.   

Limbile oficiale ale Adunării:  elenă, rusă, engleză și franceză. Pentru 
reuniunile Adunării, Secretariatul asigură traducerea simultană în aceste 
limbi. 

Sediul Adunării Internaționale a Ortodoxiei se află la Atena, 22-24 Vas. 
Amalias Av., 10557 Athens. 

E-mail: info@eiao.org 

Website: http://www.eiao.org 

 
Participarea Parlamentului României la A.I.O. 

 
Camera Deputaților din România a participat la acțiunile organizate de 

Adunare cu o delegație alcătuită din doi parlamentari, începând cu anul 
1993, iar din anul 2016 delegația este alcătuită din 4 parlamentari.  
Participarea la aceste acțiuni se realizează pe bază de invitații nominale. 
 

Profilul membrului delegației 

 Să fie membru validat al parlamentului național; 

 Să aibă afinități cu domeniul de activitate al organizației și al cel 
puțin uneia din comisiile de specialitate care funcționează în cadrul 
acesteia; 

 Să manifeste flexibilitate și disponibilitate față de calendarul de 
activități ale organizației; 

 Să urmărească activitățile comisiei din care face parte, pentru a 
formula puncte de vedere, amendamente, propuneri și a organiza 
activități similare în România; 

 Să colaboreze cu ceilalți membri ai delegației pentru promovarea 
unor inițiative românești; 

 Să cunoască una din limbile oficiale ale organizației la un nivel care 
să îi permită să acționeze prompt și eficient cu ocazia diverselor activități 
(sesiuni plenare, reuniuni ale comisiilor, seminarii, vizite pe teren, etc.): 
să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor; să susțină puncte de vedere; să 
răspundă la întrebări care îi sunt adresate; să formuleze comentarii la 

mailto:info@eiao.org
http://www.eiao.org/
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adresa altor intervenții etc. 

 

Drepturi și obligații 

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

 Să facă parte din cel puțin o comisie de specialitate – în funcție de 
numărul de locuri reglementar atribuite delegației române și ținând 
seama de repartiția acestor locuri, făcută în cadrul delegației; 

 Să candideze la funcții în diferite structuri ale organizației (sub 
rezerva limitărilor impuse de Regulament și cutume); 

 Să voteze în toate situațiile când se ia o decizie sau se procedează la 
o alegere pentru o funcție; 

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

 Să adreseze întrebări oratorilor; 

 Să inițieze, să elaboreze și să prezinte documente care susțin 
pozițiile României cu privire la chestiuni de interes național sau 
internațional; 

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

 Să prezinte amendamente ale documentelor dezbătute și adoptate în 
comisii și reuniuni plenare; 

 Să contribuie la luarea deciziilor în cadrul delegației și la aplicarea 
acestora; 

 Să comunice cu secretarul delegației în toate chestiunile legate de 
exercitarea statutului de membru al organizației (participare la 
activități, inițiative politice, prezentarea unor documente, luări de 
cuvânt, aspecte logistice ale participării). Secretariatul permanent al 
delegației este asigurat de Direcția pentru relații cu organizațiile 
internaționale și UE și are sarcina de a sprijini delegația în activitățile 
care privesc acțiunile de relații externe, inclusiv în ceea ce privește 
alcătuirea dosarului documentar, redactarea proiectelor de documente și 
asigurarea comunicării.  

 
Informații practice privind deplasările la acțiuni de diplomație 

parlamentară 

Fiecare deplasare a membrilor Camerei Deputaților în vederea 
participării la acțiuni de diplomație parlamentară se aprobă, conform 
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competențelor - după caz, de Biroul permanent al Camerei Deputaților, 
Președintele Camerei Deputaților sau un membru al Biroului permanent 
desemnat să asigure permanența - pe baza unui memorandum intern și 
a unui deviz de cheltuieli întocmite de compartimentele de specialitate 
din cadrul Direcției generale afaceri externe și protocol. Documentele 
prin care se solicită efectuarea deplasării se vor înainta Direcției 
generale afaceri externe și protocol într-un interval de timp suficient de 
larg, astfel încât Memorandumul intern împreună cu anexele să poată fi 
prezentate spre aprobare, de regulă, cu cel puțin 10 zile înainte de 
plecarea în străinătate.  

Membrii delegațiilor care participă la acțiuni de diplomație 
parlamentară au obligația de a prezenta, în termen de 10 zile de la 
întoarcerea în țară, o informare cu privire la acțiunea la care au 
participat și la rezultatele acesteia. Documentul va fi prezentat Biroului 
permanent al Camerei Deputaților pentru a lua act. 

De asemenea, șefii delegațiilor parlamentare sau membrii acestora, 
precum și participanții la acțiuni de relații externe în baza unor invitații 
nominale, au posibilitatea de a prezenta, printr-o conferință, declarație 
sau printr-un comunicat de presă, activitățile de diplomație 
parlamentară la care au participat. 

Rezervările pentru transportul internațional în străinătate se asigură 
de către Camera Deputaților, prin licitație organizată cu agenții de 
turism specializate, în condițiile reglementărilor legale în vigoare.  

Transportul cu avionul se asigură, de regulă, la clasa economic, de 
preferință pe rute de transport directe, în condiții de economicitate. 

În ceea ce privește cazarea, Hotărârea Birourilor permanente reunite 
ale Camerei Deputaților și Senatului României nr. 3/2019 privind 
organizarea și desfășurarea acțiunilor de relații externe prevede pentru 
participanți posibilitatea de a alege: 

Rezervarea cazării de către serviciile specializate ale Camerei 
Deputaților, participantul urmând să primească voucher-ul de cazare și 
drepturile de diurnă, în funcție de țara și perioada de deplasare. 

Rezervarea cazării prin misiunile diplomatice ale României în 
străinătate, conform baremului prevăzut, suma aferentă urmând a fi 
acordată ca avans delegațiilor sau persoanelor respective.  

O indemnizație de deplasare formată din indemnizația de cazare și 
diurnă, cu respectarea unui barem maxim de cazare, în funcție de țara 
de destinație. Sumele menționate se oferă în avans, odată cu ridicarea 
biletului de avion (de obicei cu 2 zile înainte de plecare), și nu necesită 
justificare ulterioară. Participanții care optează pentru această variantă 
își rezervă personal cazarea în avans, din venituri proprii, și își asumă 
integral toate riscurile privind eventuale erori de sistem, anularea 
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rezervării, modificări ale perioadei de deplasare etc. 

Decontul pentru justificarea avansului acordat și a cheltuielilor 
efectuate se prezintă la Direcția decontări cu deputații în cel mult două 
zile lucrătoare de la data întoarcerii în țară. 

Imposibilitatea participării la o acțiune aprobată sau eventuala 
desemnare a unui înlocuitor se comunică de urgență, în scris, către 
Direcția generală afaceri externe și protocol și Direcția decontări cu 
deputații. Comunicarea este necesară pentru anunțarea organizatorilor 
și a instituțiilor implicate (ambasade, consulate etc.), pentru anularea 
rezervărilor și evitarea penalizărilor. În cazul nerespectării datei limită 
pentru anularea rezervării/modificării datelor de deplasare, penalizările 
pot fi suportate de cei care nu au respectat termenul (cu excepția 
cazurilor de forță majoră, inclusiv motive de sănătate pentru care se 
prezintă certificat medical). 

 


