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INIŢIATIVA CENTRAL-EUROPEANĂ – DIMENSIUNEA PARLAMENTARĂ 

 
Prezentare generală 

Dimensiunea Parlamentară reprezintă alături de cea Guvernamentală şi 
de cea de Afaceri unul dintre cei trei piloni ai Iniţiativei Central-Europene 
(ICE). Instituţionalizarea Dimensiunii Parlamentare (ICE – DP) a constituit 
subiectul unui proces de transformări, fiind formalizată prin adoptarea 
Regulamentului ICE – DP.      

Prima întâlnire de nivel parlamentar a avut loc cu ocazia reuniunii 
miniştrilor de externe de la Bologna (17-18 mai 1991), cooperarea între 
parlamentele naţionale ale statelor membre ale ICE fiind menţionată încă 
din luna august 1990, în Documentul Politic al "Grupului Pentagonal". 

Ulterior, dimensiunea parlamentară a luat forma unor reuniuni regulate 
desfăşurate conform unor proceduri proprii. Parlamentarii discută 
problemele pe care le apreciază ca fiind de interes pentru spaţiul ICE, 
supunând recomandările lor atenţiei şefilor de guverne sau miniştrilor de 
externe reuniţi în formatul guvernamental, ICE.  

ICE - DP are următoarele obiective: 

 contribuie la îndeplinirea obiectivelor ICE, în acord şi în strânsă 
coordonare cu guvernele ţărilor membre şi cu alte structuri ale 
Iniţiativei;  

 consolidarea cooperării multilaterale între statele membre ale ICE la 
nivel parlamentar; 

 stabilirea şi adâncirea structurilor de parteneriat bazate pe 
principiile democraţiei parlamentare şi pe respectul drepturilor 
omului, în conformitate cu Convenţia europeană pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi cu procesul OSCE; 

 consolidarea participării tuturor statelor membre la procesul de 
integrare europeană; 

 promovarea cooperării economice, precum şi a protecţiei mediului, 
în conformitate cu principiile dezvoltării durabile.   
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Componenţă 

Numărul de state membre este de 17 (acestea sunt şi statele membre ale 
ICE): Albania, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, 
Italia, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Polonia, 
România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina şi Ungaria.  

Nouă dintre acestea sunt membre ale UE şi douăsprezece sunt membre 
ale NATO. 

Pot face parte din ICE-DP doar parlamentele alese democratic, 
organizația urmând standardele Consiliului Europei în această materie.  

Membrii ICE - DP sunt desemnați de parlamentele naționale, cu condiția 
ca aceștia să fie membri și în legislativul național. Dimensiunea unei 
delegații naționale este stabilită în funcție de numărul de locuitori ai țării 
respective, Parlamentului României revenindu-i dreptul să participe cu o 
delegație formată din șapte membri.  

La reuniunile ICE - DP pot participa, în calitate de observatori, 
reprezentanţi ai: Parlamentului European, Adunării Parlamentare a OSCE, 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Adunării Baltice, Adunării 
Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre, Adunării 
Interparlamentare a Comunităţii Statelor Independente, Adunării 
Parlamentare a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est. 

 

Reuniuni şi alte activităţi 

Activităţile ICE - DP îmbracă forme diverse: 

 Sesiuni ale Adunării parlamentare; 

 reuniuni ale Comitetului parlamentar; 

 reuniuni ale Comisiei permanente; 

 reuniuni ale comisiilor generale şi ale subcomisiilor acestora; 

 acţiuni de reprezentare a Preşedinţiei ICE - DP la diverse reuniuni 
ale altor adunări şi organisme parlamentare internaţionale sau 
regionale şi la reuniuni ale ICE.  

 

Structură organizatorică 

Adunarea parlamentară este formată din toţi membrii cu drept de vot; 
aceasta poate lua decizii cu privire la orice problemă face obiectul 
activității sale; fiecare delegaţie naţională are un singur vot; deciziile se 
iau, în cele mai multe  cazuri, cu majoritatea de două treimi (în prezenţa 
majorităţii membrilor); se întruneşte cel puţin o dată pe an, de regulă, 
toamna.   
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Comitetul parlamentar - participă câte doi reprezentanţi ai unei 
delegaţii naţionale membre, unul dintre aceștia fiind 
preşedintele delegaţiei; fiecare delegaţie naţională are un singur vot; 
deciziile se iau, în cele mai multe  cazuri, cu majoritatea de două treimi (în 
prezenţa majorităţii membrilor); se întruneşte cel puţin o dată pe an, de 
regulă, primăvara; 

Comisia permanentă – are rolul de a asigura continuitatea și eficiența 
funcționării dimensiunii parlamentare între sesiuni; este formată din 
preşedintele şi cei doi vicepreşedinţi ai ICE - DP (fostul şi următorul 
preşedinte al ICE - DP), preşedinţii celor trei comisii generale al ICE - DP şi 
preşedinţii delegaţiilor naţionale; deciziile se iau după regula „consens 
minus unu” în prezenţa majorităţii membrilor; 

Comisiile generale - deciziile se adoptă cu majoritatea voturilor 
delegaţiilor prezente (dacă o treime din delegaţii sunt prezente); reuniunile 
nu sunt publice, decât dacă a fost decis altceva în acest sens; fiecare 
comisie este formată dintr-o treime din membrii Adunării și în fiecare 
dintre cele trei comisii vor fi reprezentate toate delegațiile naționale. 
Comisiile ICE-DP sunt: 

 Comisia generală pentru politică şi probleme interne, cu competenţe 
în: probleme politice de interes comun, combaterea crimei 
organizate şi a terorismului, protecţie civilă, migraţie, minorităţi, 
dimensiunea umană; 

 Comisia generală pentru probleme economice, cu competenţe în: 
agricultură, întreprinderi mici şi mijlocii, transport şi 
telecomunicaţii, cooperare interregională şi transfrontalieră, 
reconstrucţie şi dezvoltare, protecţia mediului, energie, turism; 

 Comisia generală pentru probleme culturale, cu competenţe în: 
cultură şi educaţie, ştiinţă şi tehnologie, probleme de tineret, 
dezvoltarea resurselor umane şi formare profesională, informaţii şi 
media; 

Rotaţia Preşedinţiei ICE – DP urmează regulile din cadrul ICE, fiind 
deţinută alternativ de către statele participante, pe o durată de un an. 

Preşedintele ICE - DP este preşedintele delegaţiei naţionale a ţării care 
deţine Preşedinţia ICE; mandatul este exercitat pe o perioadă de un an. 
Președintele convocă, prezidează și ghidează dezbaterile din cadrul 
Adunării și a Comisiei Permanente.   

De asemenea, Preşedintele coordonează Subcomisia responsabilă pentru 
relaţia ICE - DP cu organizaţiile parlamentare internaţionale şi regionale, 
formată din cinci membri aleşi de Comisia permanentă. 

Limba de lucru a ICE - DP este engleza. 
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Secretariatul ICE - DP se exercită provizoriu de către ţara care deţine 
preşedinţia ICE – DP, parlamentele membre nereuşind un consens pe tema 
înfiinţării unui secretariat permanent.  

Website: www.cei.int/content/parliamentary-dimension  

 

Participarea parlamentarilor români la ICE-DP 

România este membră a ICE şi a ICE - DP din 1996. Delegaţiei 
Parlamentului României la ICE - DP îi revin şapte locuri de membri titulari şi 
şapte de supleanţi, ce se repartizează corespunzător între Camera 
Deputaţilor şi Senat.  

Membrii Delegaţiei sunt distribuiţi în cele trei comisii generale, într-un 
mod cât mai echilibrat. 

 

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 
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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 
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 
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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 
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 
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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). 

 


