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În conformitate cu articolul 211 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, președintele 
Comisiei pentru afaceri externe (AFET) a transmis o cerere de examinare a articolului 117 
legată de întrebările cu solicitare de răspuns scris. Este vorba de întrebările pe care deputații 
le pot adresa Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau Vicepreședintelui 
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

1. Originea cererii de examinare

La întrebările cu solicitare de răspuns scris trebuie să se răspundă în termen de șase 
săptămâni (trei săptămâni în cazul întrebărilor prioritare). În cazul în care acest termen nu 
este respectat, autorul întrebării poate cere înscrierea întrebării pe ordinea de zi a următoarei 
reuniuni a comisiei competente pentru chestiunea în cauză. Înmulțirea, în ultima vreme, a 
problemelor, în special în ce privește întrebările adresate Vicepreședintelui 
Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii (întârzieri în transmiterea întrebărilor) face 
Comisia AFET să creadă că președinții comisiilor ar fi obligați să includă, în mod automat, 
toate întrebările adresate pe ordinea de zi, indiferent de urgența sau conținutul acestora, cu 
riscul de a diminua în mod considerabil timpul disponibil pentru celelalte puncte de pe 
ordinea de zi și a modifica desfășurarea lucrărilor comisiilor. 

Articolul 117 alineatul (3): „În cazul în care nu s-a putut răspunde la o întrebare în 
termenul stabilit, aceasta se înscrie, la cererea autorului, pe ordinea de zi a următoarei 
reuniuni a comisiei competente. Articolul 1161 se aplică mutatis mutandis”.

2. Problematică și analiză

Obiectul cererii de examinare este legat de competența președintelui comisiei parlamentare 
de a decide în privința ordinii de zi a reuniunii. Două opțiuni pot fi luate în considerare: 
interpretarea Regulamentului de procedură (opțiunea 1) sau modificarea acestuia (opțiunea 
2).

Opțiunea 1: Interpretarea Regulamentului de procedură

AFCO recunoaște că interpretarea Regulamentului permite o clarificare suficientă a 
situației. Într-adevăr, președintele comisiei parlamentare este autorizat să stabilească 
proiectul de ordine de zi conform interpretării articolului 193 alineatul (1) din Regulament, 
care prevede că „Comisiile se reunesc la convocarea președinților acestora sau la inițiativa 
Președintelui Parlamentului”. În măsura în care președintele are competența de a convoca 
reuniunea, acesta trebuie să aibă și competența de a stabili obiectul reuniunii, cu alte 
cuvinte, proiectul ordinii de zi. Această interpretare este conformă cu principiul bunei 
organizări a lucrărilor.  

De altfel, versiunea finală a ordinii de zi este aprobată de către comisie la începutul 
reuniunii. Prin analogie cu articolul 177 din Regulament privitor la amânarea dezbaterii sau 

                                               
1 Articolul 116 privește timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului și Comisiei în cursul perioadelor de 
sesiune.
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a votului, un deputat poate solicita un raport privind dezbaterea referitoare la un punct de pe 
ordinea de zi. Prin urmare, în cazul în care înscrierea pe ordinea de zi a unei întrebări cu 
solicitare de răspuns scris nu este considerată oportună, comisia în întregime poate decide, 
de asemenea, amânarea dezbaterii. 

Interpretarea articolului 117 alineatul (3) ar putea fi formulată astfel:

„Luând în considerare faptul că președintele are competența de a convoca reuniunea 
comisiei parlamentare, conform prevederilor articolului 193 alineatul (1) și în conformitate 
cu principiul bunei organizări a lucrărilor, acesta poate stabili proiectul ordinii de zi a 
reuniunii pe care o convoacă. În acest sens, înscrierea pe ordinea de zi a unei întrebări cu 
solicitare de răspuns scris trebuie să se facă cu acordul președintelui comisiei 
competente”. 

Opțiunea 2: Modificarea Regulamentului de procedură

AFCO recunoaște că articolul 117 alineatul (3) ar putea stârni o oarecare confuzie cu privire 
la competența președinților de comisii de a stabili ordinea de zi și că, în acest sens, este 
necesar să se clarifice situația prin modificarea Regulamentului de procedură. După caz, 
această modificare ar putea fi formulată astfel:

Articolul 117 alineatul (3) (nou): „În cazul în care nu s-a putut răspunde la o întrebare în 
termenul stabilit, aceasta se înscrie, la cererea autorului și de acord cu președintele 
comisiei, în proiectul ordinii de zi a următoarei reuniuni a comisiei competente. Articolul 
1161 se aplică mutatis mutandis”. 

Trebuie subliniat că procedura de modificare a Regulamentului de procedură necesită, 
conform articolului 212, votul majorității membrilor care compun Parlamentul.

3. Concluzie

Comisia AFCO este invitată să se pronunțe cu privire la una din cele două opțiuni 
prezentate. 
 Opțiunea 1, de a proceda printr-o interpretare a Regulamentului, prezintă avantajul că 

oferă o soluție simplă și rapidă. 
 Opțiunea 2, de a modifica Regulamentul, ar fi mai greoaie în ce privește procedura, însă 

ar permite consemnarea, în mod clar, a competenței președintelui comisiei de a stabili 
proiectul ordinii de zi.

                                               
1 Articolul 116 privește timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului și Comisiei în cursul perioadelor de 
sesiune.


