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ADUNAREA PARLAMENTARĂ A OSCE 

 

Prezentare generală 

Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în 
Europa (AP OSCE) este dimensiunea parlamentară a OSCE şi are ca 
document fundamental “Carta de la Paris pentru o nouă Europă“ din 1990 
prin care s-a încheiat oficial războiul rece. AP OSCE a fost înfiinţată în urma 
rezoluţiei adoptate în Conferinţa OSCE de la Madrid (aprilie 1991), prima 
sesiune a Adunării fiind ţinută în Budapesta (iulie 1992). AP OSCE dispune 
de competenţe consultative în raport cu OSCE.  

Principala misiune a Adunării o reprezintă promovarea dialogului 
parlamentar, dimensiune din ce în ce mai importantă a demersului global 
întreprins pentru a răspunde provocărilor democraţiei în cadrul spaţiului 
OSCE.  

De asemenea, Adunarea Parlamentară a OSCE are şi alte obiective 
importante, menţionate în Regulament: 

 evaluarea  implementării obiectivelor OSCE de către statele 
participante; 

 dezbaterea subiectelor tratate de Consiliul Ministerial şi de reuniunile 
şefilor de stat şi de guvern; 

 dezvoltarea şi promovarea mecanismelor de prevenire şi de 
soluţionare a conflictelor; 

 sprijinul acordat consolidării instituţiilor democratice ale statelor 
participante; 

 susţinerea dezvoltării structurilor instituţionale ale OSCE şi ale 
instituţiilor OSCE existente. 

 

Componenţă 

Adunarea reuneşte membri din cele 57 de state participante la OSCE: 
Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bosnia şi 
Herţegovina, Bulgaria, Canada, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Elveţia, 
Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Vatican, Ungaria, 
Islanda, Irlanda, Italia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburg, Republica Macedonia de Nord, Malta, Marea Britanie, 
Republica Moldova, Monaco, Mongolia, Muntenegru, Norvegia, Olanda, 
Polonia, Portugalia, România, Federaţia Rusă, San Marino, Serbia, Slovacia, 
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Slovenia, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Tadjikistan, Turcia, 
Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan.  

Membrii Adunării numără 323 de parlamentari din parlamentele 
naţionale a 56 de state participante. Sfântul Scaun (Vatican), care nu are 
parlament naţional, poate nominaliza doi reprezentanţi care să participe la 
reuniunile Adunării în calitate de invitaţi de onoare.   

La reuniunile AP OSCE participă în calitate de observatori reprezentanţi 
ai: 

 Partenerilor pentru cooperare ai OSCE: Afganistan, Algeria, Australia, 
Coreea de Sud, Egipt, Iordania, Israel, Japonia, Maroc, Thailanda, 
Tunisia;  

 Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Adunării Parlamentare a 
NATO, Uniunii Interparlamentare, Parlamentului European, Adunării 
Interparlamentare a Comunităţii Statelor Independente și Adunării 
Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre. 

 

Structură organizatorică 

Preşedintele AP OSCE este ales în cadrul sesiunii anuale pentru o 
perioadă de un an (cu posibilitatea realegerii pentru un al doilea mandat) şi 
este cel mai înalt reprezentant al Adunării. Acesta reprezintă Adunarea la 
reuniunile Consiliului Ministerial, ale Troicii şi la conferinţele la nivel înalt 
ale OSCE.  

Biroul este alcătuit din preşedinte, nouă vicepreşedinţi, membrii 
birourilor comisiilor generale şi un trezorier. Preşedintele emerit 
(preşedintele care şi-a încheiat mandatul), este ex officio membru al 
Biroului, pe durata mandatului succesorului său, fără a avea însă drept de 
vot. Biroul asigură executarea deciziilor Comisiei permanente şi veghează la 
buna desfăşurare a activităţii Adunării în intervalul dintre reuniunile 
Comisiei permanente. Biroul ia decizii cu o majoritate de 2/3 din voturi. 

Comisia permanentă este alcătuită din cei 56 de preşedinţi ai 
delegaţiilor naţionale şi din membrii Biroului. Comisia permanentă aprobă 
bugetul, alege Secretarul general și conduce activitatea Adunării. Deciziile 
Comisiei permanente se iau prin consens minus unu. Fiecărei delegaţii îi 
revine un vot, exprimat de şeful delegaţiei sau de un membru desemnat al 
acesteia.  

Comisiile generale:  

Adunarea are trei comisii generale, corespunzând celor trei “coşuri” din 
Actul final de la Helsinki:  

 Comisia generală pentru probleme politice şi de securitate; 
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 Comisia generală pentru probleme economice, ştiinţă, tehnologie şi 
mediu; 

 Comisia generală pentru democraţie, drepturile omului şi probleme 
umanitare.  

Delegaţiile naţionale îşi numesc membri în cadrul fiecărei comisii 
generale. Comisiile îşi aleg câte un Birou, compus din preşedinte, 
vicepreşedinte şi raportor, cu prilejul fiecărei sesiuni anuale. Comisiile 
generale se reunesc cu ocazia reuniunilor de iarnă şi a sesiunilor anuale. 
Fiecare comisie pregăteşte pentru Sesiunea anuală a Adunării un raport şi 
un proiect de rezoluţie care, după dezbaterea şi adoptarea în comisie, sunt 
prezentate plenului Adunării. 

Comisiile ad-hoc şi alte organisme de lucru - Comisia permanentă poate 
decide formarea unor organisme de lucru pentru abordarea unor probleme 
precise sau domenii speciale. În prezent funcţionează următoarele comisii 
ad-hoc: Sub-comisia pentru Regulamentul Adunării şi proceduri de lucru; 
Comisia ad hoc pentru migrație; Comisia ad hoc pentru combaterea 
terorismului. 

Reprezentanţii speciali - preşedintele AP OSCE poate desemna 
reprezentanţi speciali în domenii de interes deosebit, care îl asistă sau 
acţionează în numele său. În prezent, sunt desemnaţi reprezentanţi speciali 
pentru: probleme de antisemitism, rasism și intoleranță; probleme de gen; 
aspecte privind traficul de ființe umane; probleme mediteraneene; Europa 
de Est; Asia Centrală; Caucazul de Sud; problematica zonei arctice; 
implicarea societății civile; dezinformare și propagandă; lupta împotriva 
corupției. 

Secretarul general, numit de Comisia permanentă, prezintă rapoarte 
Preşedintelui, Biroului, Comisiei permanente şi la Sesiunea anuală a 
Adunării; este responsabil pentru administrarea resurselor financiare ale 
Adunării; el menţine legătura cu celelalte instituţii ale OSCE. 

Secretariatul internaţional - Din 1992, Secretariatul internaţional al AP 
OSCE funcţionează la Copenhaga, având statut de misiune diplomatică.  

În anul 2002 a fost înfiinţat, la sediul OSCE de la Viena, Biroul de legătură 
al AP OSCE, care menţine relaţia cu dimensiunea guvernamentală.   

 

Reuniuni şi alte activităţi 

Sesiunea anuală 

AP OSCE se reuneşte o dată pe an, de regulă în prima decadă a lunii 
iulie, în diferite ţări membre, în sesiune anuală, la care participă toţi 
membrii delegaţiilor. La sesiunea anuală, parlamentarii dezbat, în cadrul 
celor trei comisii generale, precum şi în plen, rapoartele şi rezoluţiile de pe 
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ordinea de zi şi reuniunea se încheie cu adoptarea Declaraţiei sesiunii 
respective, care înglobează rezoluţiile celor 3 comisii generale, şi a 
rezoluţiilor suplimentare aflate pe agenda sesiunii. Ulterior Declaraţia şi 
rezoluţiile suplimentare se transmit OSCE, guvernelor statelor participante 
şi altor organizaţii internaţionale interesate. Preşedintele în exerciţiu al 
OSCE ia cuvântul în cadrul Sesiunii anuale şi, conform cutumei, răspunde la 
întrebări. 

Reuniunea de iarnă  

Începând din 2002, Adunarea organizează anual Reuniunea de iarnă, de 
regulă, în luna februarie, la Viena. În cadrul acesteia au loc şedinţele 
Comisiei permanente, reuniuni comune, dar şi separate ale comisiilor 
generale. La reuniunile comune ale comisiilor generale, cât şi în cele 
specifice, sunt invitaţi înalţi funcţionari OSCE, care prezintă informaţii 
relevante din aria lor de competenţă şi pot avea loc dezbateri speciale pe 
teme de actualitate. De asemenea, raportorii fiecărei comisii generale 
expun ideile directoare ale rapoartelor ce vor fi prezentate la Sesiunea 
anuală.   

Reuniunea de toamnă 

Începând din 1995, Adunarea organizează anual Reuniunile de toamnă, 
care constau, de regulă, dintr-o conferinţă pe o temă de actualitate, o 
reuniune a Comisiei permanente şi una a Forumului mediteranean.  

Conferinţe şi seminarii  

AP OSCE organizează, uzual, o dată la doi ani, o Conferinţă economică, 
precum şi, anual, un număr de conferinţe şi seminarii pe teme de 
actualitate (autonomie, controlul parlamentar al forţelor armate, de poliţie 
şi securitate, democraţie şi bună guvernare în societăţile multietnice, anti-
terorism, controlul parlamentar asupra bugetului).  

Observarea  alegerilor 

Începând din 1993, AP OSCE a dezvoltat un important program de 
observare a alegerilor din spaţiul OSCE, îndeosebi a celor parlamentare. În 
acest scop, AP OSCE colaborează cu Biroul OSCE pentru Instituţii 
Democratice şi Drepturile Omului (ODIHR), precum şi cu Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei, Parlamentul European şi Adunarea 
Parlamentară a NATO. Fiecare misiune de observare a alegerilor dă 
publicităţii un raport final, în care se regăsesc concluziile preliminare. 

În 1997, ODIHR şi AP OSCE au semnat un Acord de cooperare, care 
stabileşte atribuţiile celor două instituţii în cadrul misiunilor de observarea 
a alegerilor.  

Bugetul Adunării este format din cotizaţiile statelor membre. 
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Limbile oficiale sunt engleza, franceza, rusa, germana, italiana şi 
spaniola, dar numai limba engleză este utilizată în toate activităţile şi 
documentele de lucru ale organizaţiei. 

Sediul Secretariatului internaţional se află la Copenhaga: 
Tordenskjoldsgade 1, 1055 Copenhagen Denmark. 

Website : www.oscepa.org  

 

Participarea parlamentarilor români la AP OSCE 

Parlamentul României este membru fondator al AP OSCE și participă cu 
o delegație formată din 7 membri titulari și 7 membri supleanți (aceștia 
din urmă pot lua parte la lucrările Adunării numai în cazul neparticipării 
membrilor de drept), având dreptul la 7 voturi. 

Potrivit Regulamentului Adunării, din fiecare delegație națională trebuie 
să facă parte parlamentari de ambele sexe. 

Cei 7 membri ai Delegației se repartizează în mod echilibrat în cele trei 
Comisii generale ale Adunării și participă la reuniunile acestora cu ocazia 
sesiunilor anuale și a reuniunilor de iarnă, precum și la celelalte reuniuni și 
activități ale Adunării. 

Deputații români au deținut diverse poziții în cadrul Adunării, astfel: 

- în perioada iulie 2000 – iulie 2002 – funcția de Președinte al AP OSCE 
(2 mandate obținute prin alegeri), cu mențiunea că în premieră 
această funcție a fost exercitată de un parlamentar provenit din 
Europa de Est;  

- în perioada iulie 2002 – iulie 2004 – funcția de președinte emerit al AP 
OSCE (consecință statutară implicită a funcției de Președinte al AP 
OSCE);     

- în perioada iulie 2016 – decembrie 2020 – funcția de vicepreședinte al 
AP OSCE (3 mandate obținute prin alegeri); 

- în perioada iulie 2019 – iulie 2021- vicepreședinte al Comisiei generale 
pentru probleme politice și de securitate (mandat obținut prin 
alegeri); 

- în perioada octombrie 2019 - decembrie 2020 – funcția de  membru al 
Sub-comisiei pentru Regulamentul Adunării şi proceduri de lucru 
(obținută prin desemnare); 

- în perioada octombrie 2017- ianuarie 2018 – funcția de membru în 
Comisia ad hoc a AP OSCE pentru combaterea terorismului (obținută 
prin desemnare). 
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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; 

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

 

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 
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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). 

 


