
 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

GHIDUL PARLAMENTARULUI MEMBRU AL DELEGAȚIEI 
PERMANENTE  

LA ADUNAREA PARLAMENTARĂ A COOPERĂRII ECONOMICE  
A MĂRII NEGRE 

(APCEMN) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Direcția generală afaceri externe și protocol 
Direcția pentru relații cu organizațiile internaționale și UE  

- septembrie 2022 - 



1 

 

 
 
 
 
 
 

CUPRINS 
 
 
 

 Prezentare generală 

 Componență 

 Reuniuni și alte activități 

 Structură organizatorică 

 Participarea parlamentarilor români la APCEMN 

 Profilul membrului delegației permanente 

 Drepturi și obligații 

 Informații practice privind deplasările la acțiuni de diplomație 
parlamentară 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 

ADUNAREA PARLAMENTARĂ 
A COOPERĂRII ECONOMICE A MĂRII NEGRE 

 
Prezentare generală 

Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN) a 
fost creată ca rezultat al marilor schimbări politice din perioada anilor ‘80 
când statele din regiunea Mării Negre au reintrat pe scena politică mondială. 
Încercările statelor din regiunea Mării Negre de a găsi noi modalități care să 
susțină provocările dezvoltării naționale și de integrare europeană au netezit 
calea spre concertarea eforturilor menite a transforma regiunea Mării Negre 
într-o zonă a stabilității, prosperității și păcii.  

APCEMN reunește parlamentari din 13 țări membre ale Organizației de 
Cooperare Economică a Mării Negre (OCEMN). Fiecare parlament își 
desemnează o delegație cu un număr fix de membri, stabilit prin Regulamentul 
organizației, dar nu mai puțin de 4 membri. În măsura posibilului, componența 
delegației trebuie să reflecte compoziția politică a parlamentului respectiv; 
în acest fel se asigură exprimarea unui spectru larg de opinii politice. 

Înființată la 26 februarie 1993 ca organism înrudit al Organizației pentru 
Cooperare Economică a Mării Negre, APCEMN s-a dovedit a fi un forum eficient 
pentru dialogul interparlamentar în regiunea Mării Negre, facilitând 
coordonarea eforturilor parlamentelor naționale menite a promova valorile 
democratice, statul de drept, economia de piață și o societate pluralistă. 

Principalele obiective ale APCEMN sunt de a acorda asistență parlamentelor 
naționale în elaborarea legislației necesare pentru implementarea proiectelor 
elaborate în cadrul OCEMN și de a oferi o bază legislativă pentru cooperarea 
economică, comercială, socială, culturală și politică între statele din regiune. 

APCEMN are un rol esențial în sensibilizarea parlamentarilor față de 
problemele cooperării economice regionale, fiind un forum unde legislatorii 
se pot întâlni regulat pentru a discuta teme de actualitate, a schimba opinii, 
a înțelege punctele de vedere ale celorlalți membri. Pe de altă parte, 
prezența oficialilor OCEMN la principalele reuniuni ale Adunării îi ajută pe 
parlamentari să înțeleagă acțiunile organizației la nivel guvernamental. 

De asemenea, Adunarea este un indicator binevenit al opiniilor colective 
ale parlamentarilor, deoarece sprijinul opiniei publice a fost întotdeauna 
esențial pentru OCEMN și guvernele țărilor membre, mai ales ținând seama de 
importanța geostrategică a acestei regiuni în cadrul politicilor și strategiilor 
de bună vecinătate ale Uniunii Europene. 
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Componență 

Adunarea reunește 81 de parlamentari ai legislativelor din 13 țări membre 
ale OCEMN: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, 
Republica Macedonia de Nord (a aderat în 2022), Republica Moldova, România, 
Federația Rusă, Serbia, Turcia, Ucraina. La reuniunile APCEMN pot participa 
în calitate de observatori reprezentanți din: 

- Adunarea Populară a Egiptului, Knesset-ul Statului Israel, Adunarea 
Națională și Senatul din Republica Franceză, Bundestag-ul german, 
Consiliul Național al Republicii Slovacia și Adunarea Națională a 
Republicii Belarus; 

- Parlamentul European, Adunarea Interparlamentară a Națiunilor 
Membre ale Comunității Statelor Independente (IPA CIS), Uniunea 
Interparlamentară (UIP), Adunarea Parlamentară a NATO (AP NATO), 
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), Adunarea 
Parlamentară a Mediteranei (APM), Adunarea Parlamentară a OSCE (AP 
OSCE), Adunarea Parlamentara a Uniunii Belarus-Rusia, Inițiativa 
Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară (ICE-DP), Adunarea 
Interparlamentară a Ortodoxiei (AIO), Uniunea Parlamentară a statelor 
membre ale Organizației Cooperării Islamice (PUIC), Adunarea 
Parlamentară a Țărilor vorbitoare de limbi turcice (TURKPA), Conferință 
Parlamentară a Mării Baltice (BSPC), Adunarea Parlamentară a 
Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (AP SEECP), Rețeaua 
Parlamentară a Băncii Mondiale. 

 

Reuniuni și alte activități 

Activitățile Adunării îmbracă forme diverse: 

- sesiuni plenare, două în fiecare an, organizate în țările membre care dețin 
președinția; 

- reuniuni ale comisiilor, unele având loc în marja sesiunilor plenare, altele 
la diverse date, în funcție și de evoluțiile internaționale; 

- reuniuni ale Grupului de lucru privind Regulamentul APCEMN; 
- reuniuni al subcomisiilor consacrate unor teme de actualitate; 
- reuniuni ale altor organizații la care APCEMN participă în calitate de 

observator sau invitat; 
- conferințe, seminarii tematice, sesiuni extraordinare; 
- colocvii, întâlniri cu instituții ale Parlamentului European. 
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Structură organizatorică 

Adunarea generală a APCEMN se întrunește de două ori pe an (sesiunea de 
primăvară și cea de toamnă). O Adunare generală constă în reuniuni ale 
Biroului, Comisiei permanente și în sesiuni plenare ale Adunării. Locul de 
desfășurare a Adunării generale este în țara care deține Președinția în 
exercițiu a APCEMN, prin rotație, pentru o perioadă de șase luni. Președintele 
Adunării este Președintele parlamentului din țara membră care deține 
Președinția în exercițiu a APCEMN. 

Comisia permanentă se compune din Președintele Adunării, vicepreședinții, 
președinții celor patru Comisii și șefii delegațiilor naționale permanente. Rolul 
Comisiei permanente este de a supraveghea implementarea deciziilor 
Adunării, de a elabora agenda, calendarul și locul de desfășurare ale 
reuniunilor Adunării, de a coordona activitățile celor patru Comisii, de a valida 
bugetul Adunării, precum și de a asigura coordonarea cooperării între APCEMN 
și OCEMN sau alte organizații internaționale. 

Biroul Adunării este constituit dintr-un președinte, cinci vicepreședinți și 
vicepreședintele responsabil cu aspectele financiare. Biroul este responsabil 
pentru asigurarea implementării deciziilor Comisiei permanente și pentru 
funcționarea efectivă a Adunării, între întâlnirile Comisiei permanente. 

Biroul Adunării se reunește în cadrul Adunărilor generale și în afara 
acestora, pentru dezbaterea unor probleme urgente sau operaționale. 

Comisiile Adunării elaborează rapoarte și recomandări, care sunt supuse 
dezbaterii și aprobării sesiunilor plenare. Conform modificărilor din anul 2022 
asupra Regulamentului Adunării, Comisiile sunt: 

 Comisia pentru probleme economice, comerciale și financiare; 

 Comisia pentru probleme tehnologice și de mediu; 

 Comisia pentru probleme juridice și politice; 

 Comisia pentru cultură, educație și probleme sociale.  

Fiecare Comisie alege din rândul membrilor săi un președinte și 
doi vicepreședinți, din delegații naționale diferite. Fiecare Comisie 
desemnează un raportor pentru temele aflate în dezbatere. Proiectele de 
raport și de recomandare se aprobă prin majoritatea absolută în cadrul 
comisiei și se înaintează Adunării generale pentru dezbatere și adoptare. 

Secretarul general este ales pentru o perioadă de patru ani de către 
Adunarea generală, la propunerea Biroului. În exercitarea atribuțiilor sale, 
Secretarul general este responsabil în fața Adunării generale. Trei Secretari 
generali adjuncți sunt, de asemenea, aleși prin votul Adunării generale, 
pentru o perioadă de trei ani. 

Conform deciziei primei Sesiuni a Adunării generale de la Istanbul, în 1993, 
și conform Regulamentului, Secretariatul internațional al APCEMN are sediul 
la Istanbul, Turcia. Secretariatul internațional este un organ executiv și tehnic 
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care asigură legătura permanentă între parlamentele naționale și Adunare, 
asigură organizarea reuniunilor, elaborarea proiectelor de documente.  

Bugetul Adunării este format din cotizațiile statelor membre. 

Limba oficială a Adunării este engleza, iar limbile de lucru sunt engleza, 
rusa, turca și franceza. 

Sediul Secretariatului se află la Istanbul, Levent Mahallesi, Levent Caddesi, 
Yeni Sülün Sokak, No:2, 34330, Levent, Beșiktaș, Turcia. 

Website: www.pabsec.org 

 
Participarea parlamentarilor români la APCEMN 

Parlamentul României a fost reprezentat la Adunare încă din 1993, în 
calitate de membru fondator, și are o delegație permanentă formată din șapte 
parlamentari, deputați și senatori. Membrii delegației sunt repartizați, 
conform regulamentului, în cele 4 comisii, după cum urmează: 

 Comisia pentru probleme economice, comerciale și financiare – 2 locuri 

 Comisia pentru probleme tehnologice și de mediu – 1 loc 

 Comisia pentru probleme juridice și politice – 2 locuri 

 Comisia pentru cultură, educație și probleme sociale – 2 locuri. 
 

Relațiile dintre Parlamentul României și APCEMN au cunoscut o dezvoltare 
constantă, susținute de un dialog consistent și o cooperare foarte eficientă. 

Parlamentarii români au făcut parte din structura de conducere a Adunării 
ocupând funcții de vicepreședinți ai organizației, președinți și vicepreședinți 
ai comisiilor și au fost raportori pe diferite teme de interes, au făcut propuneri 
precum cea pentru instituirea unor burse de studiu pentru masteranzi din 
statele membre ale Adunării și cea cu privire la sincronizarea Președințiilor 
dimensiunii guvernamentale și parlamentare, au fost mandatați de către 
Comisia permanentă a APCEMN pentru a reprezenta Adunarea la acțiunile și 
activitățile altor organizații parlamentare internaționale.  

Din activitatea membrilor delegației Parlamentului României, amintim: 
recunoașterea activității unor membri ai delegației prin acordarea unor 
diplome; numirea în funcții onorifice, precum Reprezentant special al APCEMN 
la Parlamentul European și la instituțiile europene; funcționari parlamentari 
din Parlamentul României au ocupat și ocupă în continuare funcții în cadrul 
Secretariatului internațional al APCEMN.  

Sub egida președințiilor române la APCEMN au fost organizate, la București, 
Adunările generale ale APCEMN din iunie 1994, iunie 1998, decembrie 2003, 
iunie 2009. Cea de-a 46-a Adunare Generală a APCEMN a avut loc la 
București în perioada 25-27 noiembrie 2015, în organizarea Senatului 
României. 

http://www.pabsec.org/
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În perioada iunie - noiembrie 2021, Parlamentul României a deținut 
Președinția rotativă a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării 
Negre, care a inclus, între altele, organizarea Adunării generale a APCEMN de 
către Camera Deputaților, în noiembrie 2021. Din motive legate de pandemia 
de COVID-19, desfășurarea evenimentului a avut loc în format videoconferință. 

Cele mai recente reuniuni ale comisiilor APCEMN, organizate de 
Parlamentul României au fost: 

 a 50-a reuniune a Comisiei pentru probleme economice, comerciale, 
tehnologice și de mediu (Camera Deputaților, 2018); 

 a 47-a reuniune a Comisiei pentru cultură, educație și probleme sociale 
(Camera Deputaților, octombrie 2016); 

 a 42-a reuniune a Comisiei pentru probleme juridice și politice (Senat, 
2013); 

 a 35-a reuniune a Comisiei pentru cultură, educație și probleme 
sociale(Camera Deputaților, septembrie2010);  

 a 29-a reuniune a Comisiei pentru probleme juridice și politice (Senat, 
2007); 

 a 26-a reuniune a Comisiei pentru probleme economice, comerciale, 
tehnologice și de mediu (Camera Deputaților, 2006); 

 a 19-a reuniune a Comisiei pentru probleme juridice și politice (Senat, 
2002). 

 

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 adresa altor 
intervenții etc. 
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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 (recomandări, rezoluții, 
declarații, opinii, ordine) 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.  
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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 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.  
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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 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). 


