
 

 

 

CAMERA DEPUTAȚILOR 

 

 
 

 
 
 

GHIDUL PARLAMENTARULUI  
MEMBRU AL DELEGAȚIEI PERMANENTE 

LA UNIUNEA INTERPARLAMENTARĂ (UIP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
- decembrie 2020 - 

 
 
 
 
 
 



1 

 
 

 
 

CUPRINS 
 

  

 Prezentare generală 

 Componență 

 Reuniuni și alte activități 

 Structură organizatorică și funcționare 

 Participarea parlamentarilor români la UIP 

 Profilul membrului delegației 

 Drepturi și obligații 

 Informații practice privind deplasările la acțiuni de diplomație 
parlamentară 

 

 
 
  



2 

 

UNIUNEA INTERPARLAMENTARĂ 

 

Prezentare generală 

UIP este organizația internațională a parlamentelor statelor suverane, 
conform articolului 1 al Statutului organizației. A fost înființată în anul 1889 
și reprezintă un forum al dialogului parlamentar pentru pace, cooperare între 
popoare și democrație. În acest scop, UIP: 

 încurajează schimburile de experiență între parlamente și 
parlamentari; 

 abordează problemele de interes internațional și își exprimă punctual 
de vedere cu privire la aceste chestiuni, în scopul de a stimula 
implicarea activă a parlamentelor și parlamentarilor; 

 contribuie la apărarea și promovarea drepturilor omului, care 
constituie un factor esențial pentru democrația parlamentară și 
dezvoltare, în general. 

UIP împărtășește, promovează obiectivele Organizației Națiunilor Unite și 
lucrează în strânsă colaborare cu aceasta. De asemenea, UIP colaborează cu 
organizațiile regionale interparlamentare și cu organizațiile internaționale 
guvernamentale și neguvernamentale care împărtășesc aceleași idealuri. 

Strategia UIP 2017 – 2021, intitulată ”Parlamente democratice puternice 
care deservesc populația”. Prin acest document organizația dorește să 
promoveze guvernanța, instituțiile și valorile democratice, prin strânsa 
colaborare cu parlamentele naționale, pentru a răspunde cât mai bine 
nevoilor și aspirațiilor populației. Cele 8 mari obiective ce reprezintă 
structura acestui document sunt: construirea unor parlamente democratice 
puternice; egalitatea de gen și respectarea drepturilor femeilor; apărarea și 
promovarea drepturilor omului; consolidarea păcii, prevenirea conflictelor și 
securitatea; dialogul și cooperarea interparlamentare; emanciparea 
tinerilor; mobilizarea parlamentelor pentru susținerea agendei globale de 
dezvoltare; reducerea deficitului democratic din relațiile internațional.  

Principalele domenii de activitate ale UIP sunt: democrația 
reprezentativă, pacea și securitatea internațională, dezvoltarea durabilă, 
drepturile omului și dreptul internațional umanitar, femeile în viața politică 
și împuternicirea tinerilor. 
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Componență 

În prezent, sunt 179 de parlamente naționale membre ale UIP și 13 membri 
asociați (între care Parlamentul European, Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei, Adunarea Parlamentară a Francofoniei, Adunarea 
Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre, Parlamentul Latino-
American).  

Majoritatea membrilor sunt afiliați la unul din cele 6 grupuri geopolitice 
active, din cadrul UIP. La reuniunile UIP participă, cu statut de observator, 
numeroase adunări, asociații și rețele parlamentare, agenții, fonduri și 
programe din sistemul Națiunilor Unite, organizații internaționale 
interguvernamentale  sau non-guvernamentale etc. 

 

Reuniuni și alte activități 

Sesiunile de primăvară se organizează în diferite țări, membre ale UIP, 
pentru a permite participanților să intre în contact cu diverse realități 
naționale. 

Sesiunile de toamnă sunt organizate, de regulă, la Geneva. 

Conferințele specializate, sesiunile de informare, seminariile sunt uneori 
organizate în colaborare cu alte parlamente și/sau organizații internaționale. 

Anual, UIP organizează, în colaborare cu ONU, Audierile parlamentare la 
Națiunile Unite, cu ocazia sesiunii Adunării Generale a Națiunilor Unite, 
precum și reuniuni parlamentare ce au loc în marja Sesiunii Comisiei ONU 
pentru statutul femeilor. 

De asemenea, UIP organizează anual, în colaborare cu Parlamentul 
European, sesiunea Conferinței parlamentare privind Organizația Mondială a 
Comerțului (OMC). Conferința, organizată încă din anul 2002, ca mecanism 
permanent al controlului parlamentar asupra activității OMC, reprezintă, de 
fapt, dimensiunea parlamentară a acestei organizații interguvernamentale. 

 

Structură organizatorică și funcționare 

Adunarea este principalul organism constitutiv al UIP, care exprimă opinia 
organizației cu privire la multiple aspecte politice și care reunește 
parlamentarii în vederea studierii problemelor internaționale și pentru a face 
recomandări în scopul soluționării acestora. Majoritatea membrilor sunt 
afiliați la unul din cele 6 grupuri geopolitice din cadrul UIP. Numărul de 
membri ai unei delegații naționale și numărul de voturi de care aceasta 
dispune (diferit de numărul de membri) sunt stabilite după formule care au 
drept punct de pornire numărul populației țării respective. Voturile pot fi 
acordate diferențiat, în funcție de opțiunile politice ale membrilor 
delegației.  
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Cele 4 comisii permanente ale UIP asistă Adunarea în activitatea sa; sunt 
organe de lucru plenare, în care fiecare țară participă cu maximum doi 
parlamentari (un membru și un supleant), având dreptul la 1 vot: 

 Comisia pentru pace și securitate internațională; 

 Comisia pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț; 

 Comisia pentru democrație și drepturile omului; 

 Comisia pentru Națiunile Unite. 

Consiliul Director al UIP reprezintă organismul cu atribuții absolute în 
procesul de luare a deciziilor. Fiecare parlament național membru participă 
cu câte trei parlamentari (bărbați și femei), reprezentând partide politice 
diferite. Consiliul decide asupra bugetului UIP, programului anual al UIP și 
asupra admiterii sau suspendării ca membru, membru asociat al UIP și 
observatori. Delegațiilor formate exclusiv din parlamentari de același sex li 
se restricționează dreptul de vot (nu pot exprima decât 2 din cele 3 voturi de 
care dispun în mod normal).  

Comitetul Executiv este organismul care se ocupă de problemele 
administrative ale UIP și oferă sprijin Consiliului Director în activitatea sa. 
Acesta este alcătuit din: președintele UIP (președinte ex officio), președinta 
Biroului Femeilor Parlamentare (membră ex oficiu) și 15 membri din partea 
diferitelor parlamente naționale, reprezentând toate grupurile geo-politice. 

Președintele Uniunii Interparlamentare este ales de Consiliul Director, 
pentru un mandat de 3 ani, fără posibilitatea reînnoirii acestuia. 

În cadrul UIP funcționează, ca structuri specifice, diverse comisii și grupuri 
de lucru, având reguli proprii de funcționare: Comisia pentru drepturile 
omului pentru parlamentari, Comisia pentru problemele Orientului Mijlociu, 
Grupul facilitatorilor pentru Cipru, Comisia pentru promovarea respectului 
pentru dreptul internațional umanitar, Grupul de lucru privind cooperarea 
dintre UIP și ONU, Grupul consultativ privind sănătatea, Subcomisia pentru 
finanțe, Grupul pentru parteneriatul de gen, Grupul consultativ la nivel înalt 
pentru combaterea terorismului și a extremismului violent.  

Forumul Femeilor Parlamentare este mecanismul de coordonare a 
femeilor parlamentare participante la sesiunile UIP. A început să funcționeze 
în anul 1975, iar din 1999 a devenit organ de lucru al UIP, consacrat ca atare 
(cu denumirea inițială de Reuniune a Femeilor Parlamentare) prin Statutul și 
Regulamentul Uniunii. 

Forumul Tinerilor Parlamentari a fost înființat în 2013 și este cel mai nou 
organ permanent al UIP reunind parlamentari cu vârste de până la 45 de ani. 
Forumul are rolul de a coordona pozițiile și acțiunile tinerilor parlamentari 
în raport cu agenda și activitățile UIP, asigurându-se că acestea reflectă 
interesele, nevoile și problemele specifice tinerei generații. 

Cele două Forumuri se întrunesc de două ori pe an, cu ocazia sesiunilor 
ordinare ale UIP.  
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Grupurile geopolitice dețin un rol important în funcționarea UIP. 
Parlamentele membre ale UIP fac parte din grupuri geo-politice, structuri 
care își stabilesc propriile statute, regulamente și bugete. Ele se reunesc pe 
parcursul sesiunilor UIP, în scopul adoptării unor poziții unitare și al 
coordonării demersurilor membrilor lor în raport cu problematica Uniunii. În 
cadrul UIP funcționează șase grupuri geo-politice: Grupul 12 Plus (din care 
face parte și România alături de alte 46 de state), Grupul Asia-Pacific, Grupul 
Arab, Grupul African, Grupul Latino-American și Grupul Eurasia. Grupurile 
geo-politice reprezintă mecanismul principal prin care grupurile naționale își 
pot promova interesele specifice (inițiative și propuneri privind agenda și 
funcționarea organizației și candidaturile pentru structurile decizionale și de 
lucru, altele decât cele plenare). 

Fiecare grup decide, conform structurii sale, asupra propriilor metode de 
lucru, care să-i eficientizeze activitatea în cadrul UIP. Fiecare grup geopolitic 
trebuie să informeze Secretariatul UIP asupra compoziției sale, persoanelor 
aflate la conducere și regulilor de procedură. De asemenea, fiecare grup își 
desemnează un reprezentant pentru funcția de vicepreședinte al UIP, din 
cadrul membrilor Comitetului Executiv. 

Secretariatul UIP este responsabil, între altele, cu punerea în practică a 
programului de activități al Uniunii, în conformitate cu deciziile organelor 
statutare, precum și cu menținerea relațiilor dintre UIP și alte organizații 
internaționale.  

Secretarul general al organizației este numit de Consiliul Director, pentru 
un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit. 

Asociația Secretarilor Generali de Parlamente (ASGP) este un organism 
consultativ al Uniunii Interparlamentare. Membrii ASGP sunt Secretari 
generali și Secretari generali adjuncți ai parlamentelor membre UIP sau ai 
uniunilor parlamentare. Secretarii generali și Secretarii generali adjuncți ai 
adunărilor parlamentare internaționale au statut de membru asociat.  

ASGP se întrunește cu ocazia sesiunilor de primăvară și toamnă ale UIP, își 
desfășoară activitatea potrivit unui Regulament și unor Metode de lucru 
proprii și se administrează autonom.  

Bugetul UIP – Uniunea este finanțată direct de membrii săi, din fonduri 
publice. Pentru anumite activități (îndeosebi cooperarea tehnică), UIP 
primește și sprijin financiar extern.  

Limbile oficiale ale UIP sunt engleza și franceza. Interpretarea simultană 
a dezbaterilor este asigurată de UIP în cele două limbi oficiale, precum și în 
spaniolă, arabă, rusă şi chineză. 

Sediul UIP este la Geneva. La sediul ONU din New York funcționează Biroul 
Observatorului permanent al UIP pe lângă Națiunile Unite, însărcinat cu 
realizarea contactelor cu sistemul Națiunilor Unite și cu Misiunile permanente 
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ale țărilor membre, precum și cu acordarea de sprijin administrativ 
parlamentarilor care participă la lucrările Adunării Generale.  

Website: www.ipu.org 

 

Participarea parlamentarilor români la UIP 

Parlamentul României este membru al UIP din anul 1891. Contribuția 
delegației române a fost remarcabilă încă de la începutul prezenței în 
organizație. Această activitate s-a reflectat în organizarea Conferinței 
interparlamentară a UIP la București în anul 1931.  

O a doua Adunare Generală a UIP în România, și singura găzduită de un 
stat din Europa Centrală și de Est după 1989, a avut loc în anul 1995. 

În prezent, la 129 de ani de la afiliere, Parlamentul României continuă să 
fie unul din cei mai activi membri din regiune.  

În perioada 2014 – 2017 Camera Deputaților a organizat anual, în 
colaborare cu UIP, seminare regionale pe teme-cheie de pe agenda UIP 
precum dezvoltarea durabilă, combaterea violenței împotriva femeilor și 
drepturile omului.  

Președintele UIP, Secretarul General, experți ai agențiilor ONU și ai altor 
organisme specializate, parlamentari din peste 20 de țări au venit la 
București pentru a dezbate, alături de parlamentari români, care sunt cele 
mai eficiente acțiuni la nivel legislativ pentru protejarea drepturilor omului, 
combaterea schimbărilor climatice, sprijinirea atingerii obiectivelor Agendei 
2030, combaterea violenței împotriva femeilor și respectarea drepturilor 
omului. 

De altfel, în 2016, Parlamentul României a adoptat o Declarație pentru 
sprijinirea ODD-urilor de către legislativul român.  

Prin acțiunile întreprinse pentru realizarea acestui obiectiv-far al UIP, 
Parlamentul României a devenit exemplu de bună practică și are potențialul 
de a deveni punct de referință la nivel regional.     

 

*** 

Începând cu anul 1990, Grupul Român al Uniunii Interparlamentare (GRUI) 
a participat în mod constant la sesiunile ordinare ale UIP și la un număr 
important de reuniuni specializate, acordând prioritate celor asociate ONU. 
Parlamentul României a organizat sesiunea de toamnă a UIP din anul 1995 
(cea de-a 94-a Conferință Interparlamentară, București, 9-14 octombrie).  

Membrii delegației Parlamentului României la UIP sunt nominalizați, de 
regulă, dintre membrii Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii 
Interparlamentare (GRUI) sau, în anumite cazuri, dintre alți membri ai GRUI, 
în funcție de specificul activităților. 
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Structura politică a delegațiilor GRUI se stabilește pe baza unui algoritm 
care funcționează la nivelul Grupului. 

Comitetul Director al GRUI, ales de plenul Grupului este format din 25 de 
membri, senatori și deputați, reflectând în mod corespunzător spectrul 
politic parlamentar și proporția dintre numărul deputaților și cel al 
senatorilor. 

Președinția GRUI este asigurată de Camera Deputaților/Senat. 

Biroul Executiv al GRUI este alcătuit din șase membri ai Comitetului 
Director: președinte, doi vicepreședinți, doi secretari și un trezorier.  

Delegațiile la reuniunile UIP trebuie să reflecte algoritmul politic și să 
includă parlamentari de ambele sexe. Orice delegație care, la 2 sesiuni 
consecutive ale UIP, este compusă exclusiv din parlamentari de același sex, 
va fi redusă automat la o singură persoană.  

Delegațiile GRUI pot fi formate din maximum 8 parlamentari cu drept de 
vot. 

 

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 
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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 
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 
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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 
deputații. Comunicarea este necesară pentru anunțarea organizatorilor și 
a instituțiilor implicate (ambasade, consulate etc.), pentru anularea 
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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). 


