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Diplomaţia parlamentară multilaterală 
 

 

Acţiunile de diplomaţie parlamentară multilaterală se desfăşoară conform 
statutului Parlamentului României de membru cu drepturi depline, asociat, 
invitat sau observator la adunările şi organizaţiile parlamentare 
internaţionale, şi în acord cu liniile directoare ale cooperării 
interparlamentare la nivelul Uniunii Europene. 

La începutul fiecărei legislaturi, prin Hotărâre a Parlamentului, se 
stabileşte componenţa delegaţiilor permanente la principalele organizaţii 
internaţionale la care Parlamentul României are statut de membru deplin 
sau asociat. 

Direcţia pentru cooperare parlamentară internaţională multilaterală asigură 
secretariatele delegaţiilor permanente la organizaţiile parlamentare 
internaţionale şi ale altor delegaţii care participă la acţiuni de diplomaţie 
parlamentară. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIUNEA INTERPARLAMENTARĂ 

Prezentare generală 

UIP este organizaţia internaţională a parlamentelor statelor suverane, 
conform articolului 1 al Statutului organizaţiei. A fost înfiinţată în anul 1889 
şi reprezintă un forum al dialogului parlamentar pentru pace, cooperare 
între popoare şi democraţie. În acest scop, UIP: 
- încurajează schimburile de experienţă între parlamente şi parlamentari; 
- abordează problemele de interes internaţional şi îşi exprimă punctual de 

vedere cu privire la aceste chestiuni, în scopul de a stimula implicarea 
activă a parlamentelor şi parlamentarilor; 

- contribuie la apărarea şi promovarea drepturilor omului, care constituie 
un factor esenţial pentru democraţia parlamentară şi dezvoltare, în 
general. 

UIP împărtăşeşte, promovează obiectivele Organizaţiei Naţiunilor Unite şi 
lucrează în strânsă colaborare cu aceasta. De asemenea, UIP colaborează cu 
organizaţiile regionale interparlamentare şi cu organizaţiile internaţionale 
guvernamentale şi neguvernamentale care împărtăşesc aceleaşi idealuri. 

Strategia UIP 2012-2017, intitulată „Parlamente mai performante, 
democraţie mai solidă”, stabileşte trei direcţii de acţiune prioritare: 
creşterea performanţei parlamentelor, ca modalitate de consolidare a 
democraţiei; creşterea implicării parlamentelor în relaţiile internaţionale; 
creşterea eficienţei UIP, ca instrument al cooperării parlamentare.   

Componenţă 

În prezent, sunt 162 de parlamente naţionale membre ale UIP şi 10 
organizaţii asociate (între care Parlamentul European, Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei, Parlamentul Latino-American). 
Majoritatea membrilor sunt afiliaţi la unul din cele 6 grupuri geopolitice 
active, din cadrul UIP. La reuniunile UIP participă, cu statut de observator, 
numeroase adunări, asociaţii şi reţele parlamentare, agenţii, fonduri şi 
programe din sistemul Naţiunilor Unite, organizaţii internaţionale 
interguvernamentale  sau non-guvernamentale etc. 

Reuniuni şi alte activităţi 

Sesiunile de primăvară se organizează în diferite ţări, membre ale UIP, 
pentru a permite participanţilor să intre în contact cu diverse realităţi 
naţionale. 
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Sesiunile de toamnă sunt organizate la Geneva. 

Conferinţele specializate, sesiunile de informare, seminariile sunt uneori 
organizate în colaborare cu alte parlamente şi/sau organizaţii 
internaţionale. 

Anual, UIP organizează, în colaborare cu ONU, Audierile parlamentare la 
Naţiunile Unite, cu ocazia sesiunii Adunării Generale a Naţiunilor Unite. 

De asemenea, UIP organizează anual, în colaborare cu Parlamentul 
European, sesiunea Conferinţei parlamentare privind Organizaţia Mondială a 
Comerţului (OMC). Conferinţa, organizată încă din anul 2002, ca mecanism 
permanent al controlului parlamentar asupra activităţii OMC, reprezintă, de 
fapt, dimensiunea parlamentară a acestei organizaţii interguvernamentale. 

Structură organizatorică şi funcţionare1

Adunarea este principalul organism constitutiv al UIP, care exprimă opinia 
organizaţiei cu privire la multiple aspecte politice şi care reuneşte 
parlamentarii în vederea studierii problemelor internaţionale şi pentru a 
face recomandări în scopul soluţionării acestora. Majoritatea membrilor 
sunt afiliaţi la unul din cele 6 grupuri geopolitice din cadrul UIP. Numărul 
de membri ai unei delegaţii naţionale şi numărul de voturi de care aceasta 
dispune (diferit de numărul de membri) sunt stabilite după formule care au 
drept punct de pornire numărul populaţiei ţării respective. Voturile pot fi 
acordate diferenţiat, în funcţie de opţiunile politice ale membrilor 
delegaţiei.  

Cele 3 comisii permanente ale UIP asistă Adunarea în activitatea sa; sunt 
organe de lucru plenare, în care fiecare ţară participă cu maximum doi 
parlamentari (un membru şi un supleant), având dreptul la 1 vot: 
● Comisia pentru pace şi securitate internaţională; 
● Comisia pentru dezvoltare durabilă, finanţe şi comerţ; 
● Comisia pentru democraţie şi drepturile omului. 

Consiliul Director al UIP reprezintă organismul cu atribuţii absolute în 
procesul de luare a deciziilor. Este compus din câte 3 reprezentanţi (bărbaţi 
şi femei) ai fiecărui parlament membru. Consiliul decide asupra bugetului 
UIP, programului anual al UIP şi asupra admiterii sau suspendării ca membru 
şi membru asociat al UIP. Delegaţiilor formate exclusiv din parlamentari de 
acelaşi sex li se restricţionează 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 şi oferă sprijin Consiliului Director în activitatea sa. 
15 dintre membrii Comitetului Executiv sunt aleşi de către Consiliul Director 
al UIP, dintre membrii săi. Cel puţin trei membri ai Comitetului Executiv 

 
1 Începând cu 2014, prevederile regulamentare referitoare la formatul sesiunilor ordinare şi activitatea comisiilor 
tematice vor fi modificate. 
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trebuie să fie femei. Preşedintele UIP este membru al Comitetului Executiv 
şi, ex officio, preşedintele acestuia. Preşedinta Comitetului de Coordonare 
al Reuniunii femeilor parlamentare este membră a Comitetului Executiv. 

În cadrul UIP funcţionează, ca structuri specifice, diverse comisii şi grupuri, 
având reguli proprii de funcţionare: Comisia pentru drepturile omului 
pentru parlamentari, Comisia pentru problemele Orientului Mijlociu, Grupul 
facilitatorilor pentru Cipru, Comisia pentru promovarea respectului pentru 
dreptul internaţional umanitar, Grupul de lucru privind cooperarea dintre 
UIP şi ONU, Grupul consultativ privind HIV/SIDA, Reuniunea femeilor 
parlamentare (Comitetul de conducere), Grupul pentru parteneriatul de 
gen.  

Grupurile geopolitice deţin un rol important în funcţionarea UIP. 
Parlamentele membre ale UIP fac parte din grupuri geo-politice, structuri 
care îşi stabilesc propriile statute, regulamente şi bugete. Ele se reunesc pe 
parcursul sesiunilor UIP, în scopul adoptării unor poziţii unitare şi al 
coordonării demersurilor membrilor lor în raport cu problematica Uniunii. În 
cadrul UIP funcţionează şase grupuri geo-politice: Grupul 12 Plus, Grupul 
Asia-Pacific, Grupul Arab, Grupul African, Grupul Latino-American şi Grupul 
Eurasia. Grupurile geo-politice reprezintă mecanismul principal prin care 
grupurile naţionale îşi pot promova interesele specifice (iniţiative şi 
propuneri privind agenda şi funcţionarea organizaţiei şi candidaturile pentru 
structurile decizionale şi 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 compoziţiei sale, 
persoanelor aflate la conducere şi regulilor de procedură. De asemenea, 
fiecare grup îţi desemnează un reprezentant pentru funcţia de 
vicepreşedinte al UIP, din cadrul membrilor Comitetului Executiv. 

Asociaţia Secretarilor Generali de Parlamente (ASGP) este un organism 
consultativ al Uniunii Interparlamentare. Membrii ASGP sunt secretari 
generali şi secretari generali adjuncţi ai parlamentelor membre UIP sau ai 
uniunilor parlamentare. Secretarii generali şi secretarii generali adjuncţi ai 
adunărilor parlamentare internaţionale au statut de membru asociat.  

ASGP se întruneşte cu ocazia sesiunilor de primăvară şi toamnă ale UIP, îşi 
desfăşoară activitatea potrivit unui Regulament şi unor Metode de lucru 
proprii şi se administrează autonom.  

Bugetul UIP – Uniunea este finanţată direct de membrii săi, din fonduri 
publice. Pentru anumite activităţi (îndeosebi cooperarea tehnică), UIP 
primeşte şi sprijin financiar extern.  

Limbile oficiale ale UIP sunt engleza şi franceza.  
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Sediul UIP este la Geneva. La sediul ONU din New York funcţionează Biroul 
Observatorului permanent al UIP pe lângă Naţiunile Unite, însărcinat cu 
realizarea contactelor cu sistemul Naţiunilor Unite şi cu Misiunile 
permanente ale ţărilor membre, precum şi cu acordarea de sprijin 
administrativ parlamentarilor care participă la lucrările Adunării Generale.  

Website: www.ipu.org 

 

Participarea parlamentarilor români la UIP 

Data afilierii Parlamentului României la organizaţie este 1891. Statutul 
actual al României în cadrul UIP este de membru.  

Începând cu anul 1990, Grupul Român al Uniunii Interparlamentare (GRUI) a 
participat în mod constant la sesiunile ordinare ale UIP şi 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 Conferinţă Interparlamentară, Bucureşti, 9-14 octombrie).  

Membrii delegaţiei Parlamentului României la UIP sunt nominalizaţi, de 
regulă, dintre membrii Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii 
Interparlamentare (GRUI) sau, în anumite cazuri, dintre alţi membri ai 
GRUI, în funcţie de specificul activităţilor. 

Structura politică a delegaţiilor GRUI se stabileşte pe baza unui algoritm 
care funcţionează la nivelul Grupului. 

Comitetul Director al GRUI, ales de plenul Grupului este format din 25 de 
membri, senatori şi deputaţi, reflectând în mod corespunzător spectrul 
politic parlamentar şi proporţia dintre numărul deputaţilor şi cel al 
senatorilor. 

Preşedinţia GRUI este asigurată de Camera Deputaţilor/Senat. 

Biroul Executiv al GRUI este alcătuit din şase membri ai Comitetului 
Director: preşedinte, doi vicepreşedinţi, doi secretari şi un trezorier.  

Delegaţiile la reuniunile UIP trebuie să reflecte algoritmul politic şi să 
includă parlamentari de ambele sexe. Orice delegaţie care, la 3 sesiuni 
consecutive ale UIP, este compusă exclusiv din parlamentari de acelaşi sex, 
va fi redusă automat la o singură persoană.  

Delegaţiile GRUI pot fi formate din maximum: 
- 8 parlamentari cu drept de vot şi 1-2 parlamentari cu titlu de consilier la 

sesiunea de primăvară; 
- 5 parlamentari cu drept de vot şi 1-2 parlamentari cu titlu de consilier la 

sesiunea de toamnă1.  

 
1 Începând cu 2014, prevederile regulamentare referitoare la dimensiunea delegaţiilor naţionale la sesiunile de 
toamnă vor fi modificate.   
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Profilul membrului delegaţiei  

 

Să fie membru validat al parlamentului naţional; 

Să aibă afinităţi cu domeniul de activitate al organizaţiei şi al cel puţin 
uneia din comisiile de specialitate care funcţionează în cadrul acesteia; 

Să manifeste flexibilitate şi disponibilitate faţă de calendarul de activităţi 
ale organizaţiei; 

Să urmărească activităţile comisiei din care face parte, pentru a formula 
puncte de vedere, amendamente, propuneri şi a organiza activităţi similare 
în România; 

Să colaboreze cu ceilalţi membri ai delegaţiei pentru promovarea unor 
iniţiative româneşti; 

Să cunoască una din limbile oficiale ale organizaţiei la un nivel care să îi 
permită să acţioneze prompt şi eficient cu ocazia diverselor activităţi 
(sesiuni plenare, reuniuni ale comisiilor, seminarii, vizite pe teren, etc.): să 
ia cuvântul în cadrul dezbaterilor; să susţină puncte de vedere; să răspundă 
la întrebări care îi sunt adresate; să formuleze comentarii la adresa altor 
intervenţii etc.  
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Drepturi şi obligaţii 

 

Să participe la activităţile organizaţiei – sesiuni plenare, reuniuni ale 
comisiilor de specialitate, reuniuni ale comisiei permanente (după caz), 
seminarii, conferinţe, vizite pe teren etc.; 

Să facă parte din cel puţin o comisie de specialitate – în funcţie de numărul 
de locuri reglementar atribuite delegaţiei române şi ţinând seama de 
repartiţia acestor locuri, făcută în cadrul delegaţiei; 

Să candideze la funcţii în diferite structuri ale organizaţiei (sub rezerva 
limitărilor impuse de Regulament şi cutume); 

Să voteze în toate situaţiile când se ia o decizie sau se procedează la o 
alegere pentru o funcţie; 

Să ia cuvântul în cadrul reuniunilor de orice natură pentru a expune opinii 
personale şi oficiale; 

Să adreseze întrebări oratorilor; 

Să iniţieze, să elaboreze şi să prezinte documente care susţin poziţiile 
României cu privire la chestiuni de interes naţional sau internaţional; 

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

Să prezinte amendamente ale documentelor (recomandări, rezoluţii, 
declaraţii, opinii, ordine) dezbătute şi adoptate în comisii şi reuniuni 
plenare; 

Să contribuie la luarea deciziilor în cadrul delegaţiei şi la aplicarea 
acestora; 

Să comunice cu secretarul delegaţiei în toate chestiunile legate de 
exercitarea statutului de membru al organizaţiei (participare la activităţi, 
iniţiative politice, prezentarea unor documente, luări de cuvânt, aspecte 
logistice ale participării). Secretariatul permanent al delegaţiei este 
asigurat de DCPIM şi are sarcina de a sprijini delegaţia în activităţile care 
privesc acţiunile de relaţii externe, inclusiv în ceea ce priveşte alcătuirea 
dosarului documentar, redactarea proiectelor de documente şi asigurarea 
comunicării. 
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Informaţii practice privind deplasările la acţiuni de diplomaţie 
parlamentară  

Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de relaţii externe este reglementată 
prin HBP nr. 1/2003, cu modificările şi completările din HBP nr. 5/2007; 

Fiecare deplasare în vederea participării la acţiuni de diplomaţie 
parlamentară se aprobă – după caz, de Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor sau Preşedintele Camerei Deputaţilor – pe baza unui 
memorandum intern şi a unui deviz de cheltuieli întocmite de în cadrul 
Direcţiei generale pentru afaceri externe. Memorandumul intern şi devizul 
de cheltuieli se prezintă pentru aprobare Biroului permanent/Preşedintelui, 
după caz, de regulă, cu cel puţin 10 zile înainte de plecarea în străinătate; 

Membrii delegaţiilor care participă la acţiuni de diplomaţie parlamentară au 
obligaţia ca, în termen de 10 zile de la întoarcerea în ţară, să prezinte o 
informare cu privire la acţiunea la care au participat şi la rezultatele 
acesteia. Informarea este supusă aprobării Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor şi se arhivează de Direcţia generală pentru afaceri externe 
(DGAE); 

Rezervările pentru transportul internaţional şi cazarea în străinătate se 
asigură de către Camera Deputaţilor prin intermediul unui furnizor 
specializat, cu excepţia unor situaţii prevăzute explicit de Hotărâre; 

Transportul cu avionul se asigură, de regulă, la clasa economic (excepţie 
cazurile prevăzute de Hotărâre), de preferinţă pe rute de transport directe, 
în condiţii de economicitate (excepţiile sunt reglementate în Hotărâre); 

Transportul cu mijloacele de transport auto se poate efectua, la cerere, în 
condiţiile prevăzute de Art. 47 al HBP 1/2003, cu modificările şi 
completările din HBP 5/2007; 

Decontul de cheltuieli pentru justificarea avansului acordat şi a cheltuielilor 
efectuate se prezintă la Direcţia decontări pentru deputaţi în cel mult 2 
zile lucrătoare, respectiv 48 de ore de la data şi ora întoarcerii în ţară din 
străinătate, potrivit datelor din documentul de transport; 

Renunţarea la participare la o acţiune aprobată sau eventuala desemnare a 
unui înlocuitor se vor comunica de urgenţă, în scris, către DGAE şi către 
Direcţia decontări pentru deputaţi în vederea anunţării organizatorilor şi a 
unor eventuale instituţii implicate (ambasade, consulate etc.), a anulării 
rezervărilor şi a evitării cheltuielilor de penalizare; 

În eventualitatea anulării rezervării sau modificării datelor de deplasare 
ulterior datei limită, penalizările pot reveni celor care nu au respectat 
termenul (cu excepţia cauzelor de forţă majoră, inclusiv motive de 
sănătate pentru care se prezintă certificat medical). 
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