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A VII-A LEGISLATURĂ (2009-2014)

SEPTEMBRIE 2009

PROCEDURA CARE TREBUIE APLICATĂ ÎN CADRUL REUNIUNILOR 
CONSTITUTIVE1

Articolul 191 din Regulamentul de procedură,
cu trimitere la articolele 12, 13, 14, 168, 169 și 187, în conformitate cu articolele 195 și 196 și 

cu anexa I

oOo

1. DESCHIDEREA REUNIUNII, SUB PREȘEDINȚIA DEPUTATULUI CARE OCUPĂ 

FUNCȚIA ÎN MOD PROVIZORIU

Deputatul care ocupă funcția de președinte în mod provizoriu

1. (dacă este cazul), se asigură că președintele aflat la sfârșit de mandat, sau, în lipsa 

acestuia sau acesteia, unul dintre vicepreședinții aflați la sfârșit de mandat în ordinea 

precedenței, sau, în lipsa unuia dintre aceștia, deputatul care a deținut mandatul 

pentru perioada cea mai lungă nu dorește să prezideze reuniunea)

2. declară reuniunea deschisă.

3. reamintește 

a) obiectul reuniunii: constituirea biroului delegaţiei, prin alegerea președintelui 

și a unui, doi sau trei vicepreședinți, în conformitate cu articolele 191 şi 198 din 

Regulamentul de procedură

b) ordinea alegerii

. președintele

. vicepreședinții

4. constată numărul membrilor supleanți (articolul 187)
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2. ALEGEREA PREȘEDINTELUI SUB CONDUCEREA DEPUTATULUI CARE OCUPĂ 

FUNCȚIA DE PREȘEDINTE ÎN MOD PROVIZORIU

A: Preparative

Deputatul care ocupă funcția de președinte în mod provizoriu

1. constată întrunirea cvorumului (1/4 dintre membri) [articolul 195 alineatul (2)]

2. solicită depunerea candidaturilor la președinție și se asigură că:

a) sunt prezentate de un grup politic sau de cel puțin 5% dintre membri (titulari) 

[articolul 13 alineatul (1)];

b) sunt prezentate cu acordul celor interesați (în cazul absenței unui candidat, 

acesta își poate transmite acordul în scris) [articolul 13 alineatul (1)];

c) candidații și-au completat declarațiile de interese financiare [anexa I 
articolul 1 alineatul (2) și articolul 2]

B: Votul prin aclamare

În cazul unei singure candidaturi - cu excepția cazului în care o șesime dintre membrii 

delegaţiei cer ca alegerile să se desfășoare prin vot secret [articolul 191 alineatul (2) al 

doilea paragraf]-, deputatul care ocupă funcția de președinte în mod provizoriu îl 

declară ales prin aclamare [articolul 191 alineatul (2) primul paragraf].

Deputatul care ocupă funcția de președinte în mod provizoriu îl invită pe președintele 

ales să se instaleze în locul său.

Președintele trece imediat la punctul 3.

                                                                 
1 Applicabilă delegaţiilor interparlamentare, delagaţiilor la reuniunile comune ale comisiilor parlamentare, delagaţiilor la 
comisiile de cooperare parlamentară şi delegaţiilor la adunările multilaterale.
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C: Votul secret

În cazul mai multor candidaturi - sau la cererea unei șesimi dintre membrii delegaţiei -, 

deputatul care ocupă funcția de președinte în mod provizoriu procedează la alegerea 

prin vot secret [articolul 191 alineatul (2) al doilea paragraf].

Deputatul care ocupă funcția de președinte în mod provizoriu

1. reamintește că fiecare membru dispune de un singur vot și că alegerea 

candidatului se face:

- cu majoritatea absolută a voturilor exprimate1, care însumează atât voturile 

pentru, cât și cele împotrivă [articolul 191 alineatul (2) al treilea și al patrulea 

paragraf];

a) în cazul unei singure candidaturi (indiferent de turul de scrutin) [articolul 

191 alineatul (2) al treilea paragraf];

b) în primul tur de scrutin (indiferent de numărul de candidați) [articolul 191 

alineatul (2) al patrulea paragraf];

- cu majoritate relativă: în cazul mai multor candidaturi la al doilea tur de scrutin (în 

caz de egalitate a numărului de voturi, este ales candidatul cel mai vârstnic) [articolul 

191 alineatul (2) al patrulea paragraf];

2. comunică membrii supleanți

3. informează membrii cu privire la posibilitatea de a proceda la alegerea președintelui 

prin vot secret folosind urnele sau pe cale electronică [articolul 168 alineatul (1)]

                    
1Numărul întreg imediat superior față de jumătatea totalului voturilor exprimate.
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1) Primul tur de scrutin

Urne

Deputatul care ocupă funcția de președinte în mod provizoriu

1. alege prin tragere la sorți 2 până la 8 observatori, care vor număra voturile 

[articolul 169 alineatul (4) primul paragraf] [NB: candidații nu pot fi observatori -

articolul 169 alineatul (4) al doilea paragraf];

2. anunță candidaturile

3. asigură distribuirea buletinelor de vot cu numele candidatului/candidaților;

4. deschide votul, efectuând apelul nominal în ordine alfabetică al membrilor

delegaţiei; aceștia depun buletinul în urnă și semnează lista de vot;

5. după încheierea votului, suspendă reuniunea pentru a permite numărarea voturilor.

Observatorii efectuează numărarea voturilor [articolul 169 alineatul (4) primul 

paragraf].

6. anunță rezultatele:

. numărul de votanți

. numărul de buletine albe sau nule

. numărul de voturi exprimate (buletinele albe sau nule nu se iau în considerare)

. majoritatea necesară

. rezultatul obținut de fiecare candidat:

. în cazul în care un candidat a obținut majoritatea absolută a voturilor 

exprimate, deputatul care ocupă funcția de președinte în mod provizoriu îl 

declară ales președinte și îl invită să se instaleze în locul său;

președintele trece imediat la punctul 3.

. în caz contrar, deputatul care ocupă funcția de președinte în mod 

provizoriu organizează un al doilea tur de scrutin 
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[a se vedea mai jos „2) Al doilea tur de scrutin”].

Vot electronic (pentru maximum 2 candidați la postul care urmează a fi atribuit)

Deputatul care ocupă funcția de președinte în mod provizoriu

1. verifică dacă toți membrii titulari și supleanți care participă la vot dispun de cartela lor 

de vot 

2. în cazul în care unul din membrii titulari și supleanți care participă la vot nu 

dispune de cartela sa de vot, menționează că trebuie, prin urmare, să se procedeze la 

alegere folosind urnele (și reia procedura prevăzută mai sus la „Urne”)

3. în cazul în care toți membrii titulari și supleanți care participă la vot dispun de 

cartele lor de vot, menționează că votul va avea loc pe cale electronică

4. anunță candidaturile

5. menționează repartizarea candidaților (în ordine alfabetică)

- butonul verde: candidatul nr.1 

- butonul roșu: candidatul nr.2

- butonul alb: abținere/vot nul/vot alb

(N.B. în cazul nominalizărilor se ține seama doar de voturile exprimate)

6. le reamintește votanților faptul că în cazul în care survine o eroare, este suficient să 

apese două butoane în același timp pentru a putea vota din nou

7. anunță că votul este secret

8. declară votarea deschisă 

9. declară votarea închisă
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10. anunță rezultatele

. numărul de votanți

. numărul de voturi exprimate (buletinele albe sau nule nu se iau în considerare)

. majoritatea necesară

. rezultatul obținut de fiecare candidat:

. în cazul în care un candidat a obținut majoritatea absolută a voturilor 

exprimate, deputatul care ocupă funcția de președinte în mod provizoriu îl 

declară ales președinte și îl invită să se instaleze în locul său;

Președintele trece imediat la punctul 3.

. în caz contrar, deputatul care ocupă funcția de președinte în mod 

provizoriu organizează un al doilea tur de scrutin 

(a se vedea mai jos „2) Al doilea tur de scrutin”).
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2) Al doilea tur de scrutin

Se procedează în același mod ca la primul tur de scrutin:

1. se constată cvorumul (Art.195.2)

2. se solicită depunerea candidaturilor

3. votul

- folosind urnele

NB: Observatorii sunt aceiași ca în primul tur de scrutin (Dacă unul sau mai mulți 

observatori nu mai sunt disponibili, se procedează la tragerea la sorți doar a 

înlocuitorilor acestora)

- pe cale electronică

4. se anunță rezultatele:

. numărul de votanți

. voturi albe sau nule

. numărul de voturi exprimate

. rezultatul obținut de fiecare candidat

. este declarat ales:

- în cazul unei singure candidaturi, candidatul poate fi ales doar cu 

majoritatea absolută a voturilor exprimate;

- în cazul mai multor candidaturi, candidatul care a obținut cel mai mare 

număr de voturi;

- în caz de egalitate a numărului de voturi, candidatul cel mai vârstnic

[articolul 191 alineatul (2) al patrulea paragraf];

Deputatul care ocupă funcția de președinte în mod provizoriu îl invită pe 

Președintele ales să se instaleze în locul său.

președintele trece la punctul 3.
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3. ALEGEREA VICEPREȘEDINȚILOR, SUB CONDUCEREA PREȘEDINTELUI

A: Preparative

Președintele procedează la alegerea a unui, doi sau trei vicepreședinți.

Președintele solicită succesiv și separat depunerea candidaturilor pentru posturile de prim, al 

doilea și al treilea vicepreședinte și se asigură că:

1. candidaturile sunt prezentate de un grup politic sau de cel puțin 5% dintre membri 

(titulari) [articolul 13 alineatul (1)];

2. acestea sunt prezentate cu acordul celor interesați (în cazul absenței unui candidat, acesta își 

poate transmite acordul în scris) [articolul 13 alineatul (1)]; 

3. candidații au completat declarațiile de interese financiare [anexa I articolul 1 alineatul 

(2) și articolul 2] 

B: Votul prin aclamare

În cazul în care numărul candidaților corespunde numărului de locuri care urmează a fi 

completate, cu excepția cazului în care o șesime dintre membrii delegaţiei cer ca alegerile să se 

desfășoare prin vot secret [articolul 191 alineatul (2) al doilea paragraf], Președintele declară 

candidatul (candidații) ales (aleși) prin aclamare [articolul 191 alineatul (2) primul paragraf].

Președintele invită vicepreședinții aleși să se așeze alături de el.

C: Votul secret

În cazul în care numărul candidaților este mai mare decât numărul locurilor care 

urmează a fi completate, sau la cererea unei șesimi dintre membrii delegaţiei, Președintele 

procedează la alegerea prin vot secret [articolul 191 alineatul (2) al doilea paragraf].
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Președintele procedează succesiv și în tururi de scrutin diferite la votarea fiecărui 

vicepreședinte [articolul 191,1 alineatul (1)].

Alegerea tuturor vicepreședinților se desfășoară în conformitate cu procedura prevăzută 

pentru alegerea președintelui (conform punctului 2C de mai sus).

NB: Observatorii sunt aceiași ca la alegerea președintelui  (Dacă unul sau mai mulți observatori 

nu mai sunt disponibili, se procedează la tragerea la sorți doar a înlocuitorilor acestora).

După închiderea fiecărui tur de scrutin, președintele invită vicepreședintele ales să se așeze 

alături de el.




