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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 desemnați de 
parlamentele naționale ale celor 47 de state membre ale Consiliului Europei, 
ea rămâne cea mai reprezentativă adunare europeană, fiind considerată în 
mod întemeiat „conștiința democratică a Europei”. 

Adunarea Parlamentară este unul din cele două principale organe 
statutare ale Consiliului Europei și reprezintă principalele tendințe 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 internaționale, convenții europene și alte instrumente 
juridice care formează baza unei veritabile legislații 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 și pe dialogul permanent instaurat cu statele 
în cauză. Ea contribuie astfel la consolidarea rolului politic al Consiliului 
Europei. 

APCE monitorizează respectarea obligațiilor și angajamentelor asumate de 
statele membre și, totodată, sprijină statele membre în îndeplinirea 
acestora. Dacă un stat, în mod repetat, nu își îndeplinește angajamentele, 
Adunarea poate refuza ratificarea sau retrage acreditările delegației 
naționale. Ca ultimă variantă, Adunarea poate recomanda suspendarea 
pentru statutul de membru al Organizației al statului respectiv. 

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

APCE dezvoltă constant diplomația parlamentară și promovează activ 
implicarea parlamentarilor în relațiile internaționale. Adunarea și-a sporit 
considerabil contactele cu alte instituții parlamentare internaționale cum 
sunt: Parlamentul European, Uniunea Interparlamentară, Adunarea 
Parlamentară a OSCE, Adunarea Parlamentară a Mediteranei, Adunarea 
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Parlamentară Euro-Mediteraneană, Adunarea Parlamentară a NATO și altele. 
De mulți ani, Adunarea este operațională ca forum parlamentar pentru un 
anumit număr de organizații interguvernamentale, cu deosebire OCDE și a 
dezvoltat relații strânse cu multe dintre instituțiile specializate ale Națiunilor 
Unite. 

Textele adoptate de APCE – recomandări, rezoluții sau opinii - reprezintă 
orientări importante pentru Comitetul de Miniștri, guverne, parlamente 
naționale, partide politice naționale și pentru alți actori importanți ai 
societății. 

Componență 

Cei 324 membri ai APCE și cei 324 supleanți ai lor sunt aleși sau desemnați 
de parlamentele naționale din cele 47 de state membre ale Consiliului 
Europei: Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bosnia și 
Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Danemarca, Estonia, Elveția, Finlanda, 
Franța, Federația Rusă, Macedonia de Nord, 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. 

Parlamentul fiecărei țări trimite o delegație formată din cel puțin doi și 
maximum 18 reprezentați, în funcție de dimensiunea populației sale. 
Delegația este necesar să reflecte echilibrul politic din parlament. Potrivit 
reglementărilor curente, cel puțin un reprezentat trebuie să fie femeie.   

În 1989, Adunarea Parlamentară a creat statutul de invitat special, 
permițând, de asemenea, delegațiilor parlamentare ale țărilor Europei 
Centrale și de Est angajate pe drumul democrației pluraliste, dar nefiind, 
încă, membre ale Organizației, să asiste la sesiunile plenare ale Adunării și 
la reuniunile comisiilor ei. În prezent, niciun stat nu se bucură de acest 
statut, Belarusului fiindu-i retras, în urma deciziei Biroului APCE, în anul 
1997. 

Adunarea poate, la propunerea Biroului, să acorde statutul de observator 
parlamentelor naționale ale statelor care nu sunt membre ale Consiliului 
Europei. În prezent, au acest statut Parlamentele din Canada, Israel și Mexic.  

De asemenea, au statutul de Parteneri pentru democrație Iordania, 
Marocul, Palestina și Kyrgyzstanul. 

Membrii APCE participă, în funcție de afinitățile politice, la reuniunile 
celor cinci grupuri politice care funcționează în cadrul Adunării, respectiv 
Grupul socialiștilor, democraților și verzilor (SOC), Grupul partidului popular 
european (PPE/DC), Grupul conservatorilor europeni (CE), Alianța 
democraților și liberalilor pentru Europa (ADLE) și Grupul pentru stânga 
europeană unită (GUE). Câțiva parlamentari nu sunt înscriși în niciun grup 
politic, activând ca independenți. 
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Reuniuni și alte activități 

Adunarea se reunește 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 oraș dintr-una din țările membre. 
Totodată, comisiile organizează audieri, colocvii sau conferințe privind 
subiecte deosebite, ale căror rezultate pot fi ulterior folosite pentru 
pregătirea rapoartelor.  

Subcomisiile se reunesc o dată pe an, însă pot ține și reuniuni suplimentare 
cu autorizarea Biroului APCE. 

O dată la doi ani, alternativ la Strasbourg sau într-una din capitalele 
statelor membre, se reunește Conferința Președinților de Parlamente din 
țările membre. 

 

Structură organizatorică 

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

Președintele, vicepreședinții și președinții grupurilor politice sau 
reprezentanții acestora alcătuiesc Biroul Adunării. Sarcinile Biroului sunt 
multiple: pregătirea ordinei de zi a Adunării, trimiterea documentelor către 
comisii, menținerea relațiilor cu organismele internaționale etc. 

Când Adunarea nu se află în sesiune, Comisia permanentă – formată din 
Birou, șefii delegaților naționale și președinții comisiilor - se reunește pentru 
a acționa în numele Adunării. 

Lucrările Adunării sunt pregătite de cele 9 comisii specializate, formate 
dintr-un număr variabil de locuri, între 51 și 83. După sfera lor de 
competențe, comisiile sunt astfel configurate: 

 Afaceri politice și democrație; 

 Afaceri juridice și drepturile omului; 

 Afaceri sociale, sănătate și dezvoltare durabilă; 

 Migrație, refugiați și persoane strămutate; 

 Cultură, știință, educație și media; 

 Egalitate și non-discriminare; 

 Regulament și imunități și probleme instituționale; 

 Respectarea obligațiilor și angajamentelor asumate de statele membre 
(monitorizare);  

 Comisia pentru alegerea judecătorilor CEDO. 
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Pentru a se putea achita de sarcinile ce-i revin, o comisie poate să 
înființeze, la rândul ei, una sau mai multe subcomisii, componența acestora 
fiind stabilită în momentul creării lor.  

Adunarea adoptă trei categorii de texte: recomandări, rezoluții și avize. 

Recomandările conțin propuneri adresate Comitetului Miniștrilor a căror 
aplicare intră în competența guvernelor. 

Rezoluțiile conțin hotărârile Adunării asupra problemelor pe care este 
împuternicită să le reglementeze sau în privința cărora exprimă opinii care 
angajează doar responsabilitatea ei. 

Avizele sunt în cea mai mare parte exprimate de Adunare asupra 
problemelor care îi sunt supuse de Comitetul Miniștrilor, cum sunt admiterea 
de noi state membre în Consiliul Europei, dar și proiectele de convenții, 
bugetul sau aplicarea Cartei sociale europene. 

Principalele instrumente aflate la îndemâna membrilor APCE sunt: 
rapoartele, moțiunile, intervențiile și declarațiile. Comisiile APCE numesc 
raportori care au mandatul de a pregăti rapoarte bazate pe cercetare solidă 
la fața locului și audieri cu experți. Această activitate se finalizează cu 
adoptarea, inițial de Comisia APCE sesizată, apoi de Adunarea Parlamentară, 
în reuniune plenară, a rezoluțiilor și recomandărilor adresate statelor 
membre și Consiliului de Miniștri al APCE. 

Conform Statutului, limbile oficiale ale Organizației sunt engleza și 
franceza.  

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

Website: www.assembly.coe.int 

 

Participarea parlamentarilor români la APCE 

Conform normelor de reprezentare, Delegației Parlamentului României la 
APCE îi revin zece locuri de membri titulari și zece de supleanți, ce se 
repartizează corespunzător între Camera Deputaților și Senat. Președinția 
delegației este asigurată de Camera Deputaților/Senat. 

Relațiile dintre Parlamentul României și Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei au cunoscut o dezvoltare constantă pe parcursul celor 27 
ani de când țara noastră a devenit membru cu drepturi depline al Consiliului 
Europei. 

Activitatea membrilor delegației s-a remarcat prin elaborarea, 
dezbaterea, amendarea și adoptarea unor rezoluții, declarații, apeluri, 
recomandări, rapoarte, cu impact atât asupra țărilor membre ale Consiliului 
Europei, cât și statelor terțe. Temele abordate în aceste documente relevă 
o extraordinară diversitate de preocupări, printre care menționăm: protecția 
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și promovarea drepturilor omului în Europa (protecția minorităților 
naționale, egalitatea de șanse între femei și bărbați, situația etnicilor rromi 
din țările europene, combaterea formelor de discriminare și intoleranță 
bazate pe religie etc.), protecția mediului, coeziunea socială, educația, 
protecția sănătății etc. Totodată, activitatea membrilor delegației la APCE 
s-a remarcat ca raportori ai comisiilor de specialitate ale APCE. 

Unii dintre membri Delegației Parlamentului României la APCE au ocupat 
funcții importante în Biroul APCE, în conducerea grupurilor politice sau a 
comisiilor și sub-comisiilor organizației; au fost parlamentari de referință al 
legislativului român în Campaniile Consiliului Europei pentru combaterea 
rasismului, a intoleranței și a discursului instigator la ură, pentru combaterea 
violenței sexuale împotriva copiilor, pentru combaterea violenței împotriva 
femeilor și a violenței domestice. 

Este de menționat faptul că, împreună cu structurile de specialitate ale 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Parlamentul României a 
organizat mai multe reuniuni ale comisiilor APCE, dintre cele mai recente le 
amintim pe cele ale Comisiei pentru migrație, refugiați și persoane 
(noiembrie 2014), ale Comisiei pentru cultură (mai 2012), ale Comisiei pentru 
mediu (februarie 2010), ale Comisiei pentru afaceri juridice și drepturile 
omului (mai 2009), a Comisiei pentru egalitatea de șanse (mai 2003), Comisiei 
pentru afaceri sociale, sănătate și familie (mai 2002), precum și seminarii 
aniversare sau tematice; au fost pregătite numeroase vizite în România, 
printre care amintim: vizitele Președinților APCE în 2017, 2014, 2013, 2010, 
2006 și 2001; vizita Președintei Conferinței Organizațiilor Internaționale Non-
guvernamentale/INGO’s a Consiliului Europei în 2018; vizitele de 
documentare a mai multor raportori ai APCE, precum și ai Comisiei de la 
Veneția.  

Aceste evenimente au constituit un bun prilej de promovare a României și 
a intereselor sale în domeniile de specialitate ale comisiilor, precum și de 
facilitare a contactului dintre parlamentarii români și parlamentarii 
europeni. 

Totodată, au fost invitați să se adreseze plenului Adunării de la Strasbourg 
următorii: dl. Klaus Werner Iohannis, Președintele României, în data de           
25 ianuarie 2017; dl. Victor-Viorel Ponta, Prim-ministrul României, în data de 
24 aprilie 2013; Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Român, în data de 11 aprilie 2011. 

Delegația română a avut o contribuție importantă și recunoscută atât 
pentru alegerea Secretarului General al Consiliului Europei, cât și pentru 
alegerea Președintelui APCE.              

De asemenea, delegația română a avut o contribuție importantă în 
procesul de reformă a organizației. 
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Totodată, au fost consolidate relațiile bilaterale cu alte delegații 
parlamentare, printre care remarcăm Republica Moldova, Ucraina, Armenia, 
Azerbaidjan, Polonia, Turcia, Georgia, Kazahstan, Canada. 

 

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. 

 
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; 
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 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 
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 
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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 
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). 

 


