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REUNIUNILE DE CONSTITUIRE A COMISIILOR PARLAMENTARE

DISPOZIŢIILE REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ REFERITOARE LA REUNIUNILE 
DE CONSTITUIRE A COMISIILOR PARLAMENTARE

Articolul 12  
Preşedintele provizoriu

1. În cadrul şedinţei prevăzute la articolul 134 alineatul (2), precum şi în orice altă şedinţă 
consacrată alegerii Preşedintelui şi Biroului, Preşedintele aflat la sfârşit de mandat, sau, în lipsa 
acestuia sau acesteia, unul dintre vicepreşedinţii aflaţi la sfârşit de mandat în ordinea 
precedenţei, sau, în lipsa unuia dintre aceştia, deputatul care a deţinut mandatul pentru perioada 
cea mai lungă îndeplineşte funcţiile de preşedinte, până la proclamarea alegerii Preşedintelui.

2. Sub preşedinţia deputatului care ocupă funcţia în mod provizoriu în temeiul alineatului 
(1) nu se poate desfăşura nicio altă dezbatere decât cea privind alegerea Preşedintelui sau 
verificarea prerogativelor.

Deputatul care ocupă funcţia de Preşedinte în mod provizoriu în temeiul alineatului (1) exercită 
competenţele Preşedintelui menţionate la articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf. Orice altă 
chestiune legată de verificarea prerogativelor care se ridică sub preşedinţia sa este trimisă 
comisiei competente pentru verificarea prerogativelor.

Articolul 13 
Candidaturi şi dispoziţii generale

1. Preşedintele, vicepreşedinţii şi chestorii sunt aleşi prin vot secret, în conformitate cu 
dispoziţiile articolului 169. Candidaturile trebuie să fie prezentate cu acordul celor interesaţi. Ele 
pot fi prezentate numai de un grup politic sau de un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi. Cu 
toate acestea, în cazul în care numărul de candidaturi nu depăşeşte numărul de locuri care 
urmează a fi ocupate, candidaţii pot fi aleşi prin aclamare.

În cazul în care trebuie înlocuit un singur vicepreşedinte şi există numai un candidat, acesta 
poate fi ales prin aclamare. Este la latitudinea președintelui să hotărască dacă alegerea se 
desfăşoară prin aclamare sau prin vot secret. Candidatul ales ocupă, în ordinea precedenţei, 
locul ocupat de vicepreşedintele înlocuit.

2. La alegerea Preşedintelui, a vicepreşedinţilor şi a chestorilor, trebuie să se ţină seama de 
o reprezentare globală echitabilă a statelor membre şi a tendinţelor politice.



PE470.851v01-00 2/7 DV\874184RO.doc

RO

Articolul 14  
Alegerea Preşedintelui – Discursul inaugural

1. Se procedează mai întâi la alegerea Preşedintelui. Înainte de fiecare tur de scrutin, 
candidaturile trebuie prezentate deputatului care ocupă funcţia de Preşedinte în mod provizoriu 
în temeiul articolului 12, care le aduce la cunoştinţa Parlamentului. În cazul în care, după trei 
tururi de scrutin, niciun candidat nu întruneşte majoritatea absolută a voturilor exprimate, la al 
patrulea tur de scrutin, pot candida numai primii doi clasaţi care au întrunit cel mai mare număr 
de voturi la al treilea tur de scrutin. în cazul în care numărul de voturi este egal, este proclamat 
ales candidatul cel mai în vârstă.

2. Imediat după alegerea Preşedintelui, deputatul care ocupă funcţia de Preşedinte în mod 
provizoriu în temeiul articolului 12 îi cedează locul. Numai Preşedintele ales poate pronunţa un 
discurs inaugural.

Articolul 164 
Dreptul de vot

Dreptul de vot este un drept personal.

Deputaţii votează individual şi personal.

Orice încălcare a prezentului articol este considerată un caz grav de tulburare a ordinii, în 
sensul articolului 153 alineatul (1) și are consecințele legale menționate la articolul respectiv.

Articolul 168 
Votul electronic

1. În orice moment, Preşedintele poate hotărî utilizarea unui sistem electronic de votare 
pentru voturile prevăzute la articolele 165, 167 şi 169.

În cazul în care sistemul electronic nu se poate folosi din motive tehnice, votul se desfăşoară în 
conformitate cu articolul 165, articolul 167 alineatul (2) sau articolul 169.

Modalităţile tehnice de utilizare a acestui sistem sunt reglementate de instrucţiunile Biroului.

2. În cazul votului electronic se înregistrează numai rezultatul numeric al votului.
Cu toate acestea, în cazul în care un vot prin apel nominal a fost solicitat în conformitate cu 
articolul 167 alineatul (1), rezultatul votului se înregistrează nominal şi se consemnează în 
procesul-verbal de şedinţă, lista votanţilor fiind stabilită pe grupuri politice, în ordinea alfabetică 
a numelor deputaţilor.

3. Votul prin apel nominal se desfăşoară în conformitate cu articolul 167 alineatul (2), în 
cazul în care majoritatea deputaţilor prezenţi solicită acest lucru. Pentru a constata îndeplinirea 
acestei condiţii, se poate utiliza sistemul prevăzut la alineatul (1) din prezentul articol.

Articolul 169
Votul secret

1. În cazul numirilor, fără a aduce atingere aplicării articolului 13 alineatul (1), a articolului 
186 alineatul (1) şi a articolului 191 alineatul (2) al doilea paragraf, votul este secret.
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La calculul voturilor exprimate, se iau în considerare numai buletinele de vot care au menţionate 
numele deputaţilor a căror candidatură a fost prezentată.

2. Votul poate fi secret în cazul în care cel puţin o cincime dintre membrii care compun 
Parlamentul solicită acest lucru. Cererea trebuie prezentată înainte de deschiderea votării.

În cazul în care cel puţin o cincime din numărul membrilor care compun Parlamentul prezintă o 
cerere de vot secret înainte de deschiderea votului, Parlamentul are obligaţia de a proceda la 
un astfel de vot.

3. O cerere de vot secret are prioritate faţă de o cerere de vot prin apel nominal.

4. Numărarea voturilor exprimate în cazul votului secret se face de către doi până la opt 
observatori traşi la sorţi dintre deputaţi, cu excepţia cazurilor în care se votează electronic.

În cazul votării care se desfăşoară în conformitate cu alineatul (1), candidaţii nu pot fi 
observatori.

Numele deputaţilor care au luat parte la votul secret sunt înregistrate în procesul-verbal al 
şedinţei în cursul căreia s-a desfăşurat votul.

Articolul 186
Componenţa comisiilor

1. Alegerea membrilor comisiilor şi ai comisiilor de anchetă are loc după desemnarea 
candidaţilor de către grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi. Conferinţa preşedinţilor prezintă 
Parlamentului o serie de propuneri. Componenţa comisiilor reflectă, în măsura posibilului, 
componenţa Parlamentului.

În cazul în care un membru trece la un alt grup politic, îşi păstrează pentru restul mandatului 
de doi ani şi jumătate locurile ocupate în cadrul comisiilor parlamentare. Cu toate acestea, în 
cazul în care schimbarea grupului de către un membru perturbă reprezentarea echitabilă a 
diferitelor tendinţe politice în cadrul unei comisii, Conferinţa preşedinţilor, în conformitate cu 
procedura prevăzută la alineatul (1) a doua teză, trebuie să prezinte noi propuneri cu privire la 
componenţa comisiei, sub rezerva garantării drepturilor individuale ale membrului în cauză.

Proporţionalitatea locurilor în comisie distribuite între grupurile politice trebuie să respecte 
numărul întreg cel mai apropiat. Dacă un grup decide să nu ocupe locuri într-o comisie, 
locurile respective rămân vacante, iar comisia îşi reduce dimensiunile cu numărul 
corespunzător. Nu este permis schimbul de locuri între grupurile politice.

2. Se admit amendamente la propunerile Conferinţei preşedinţilor, cu condiţia ca acestea să 
fie depuse de un număr de cel puţin 40 de deputaţi. Parlamentul se pronunţă prin vot secret cu 
privire la aceste amendamente.

3. Sunt consideraţi aleşi deputaţii ale căror nume apar în propunerile Conferinţei 
preşedinţilor, eventual modificate în conformitate cu alineatul (2).

4. În cazul în care un grup politic omite să prezinte, în conformitate cu alineatul (1), 
candidaţi la o comisie de anchetă în termenul stabilit de Conferinţa preşedinţilor, aceasta 
prezintă Parlamentului numai candidaturile care i-au fost notificate în acest termen.

5. Înlocuirea membrilor comisiilor ca urmare a existenţei unor locuri vacante poate fi 
decisă provizoriu de Conferinţa preşedinţilor cu acordul deputaţilor care urmează a fi numiţi şi 
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ţinând seama de dispoziţiile alineatului (1).

6. Aceste modificări se supun ratificării Parlamentului în şedinţa următoare.

Articolul 187
Membrii supleanţi

1. Grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi pot desemna pentru fiecare comisie un număr de 
supleanţi permanenţi, egal cu numărul membrilor titulari reprezentanţi ai diferitelor grupuri şi ai 
membrilor neafiliaţi din cadrul comisiei. Preşedintele trebuie informat cu privire la aceasta. 
Supleanţii permanenţi sunt abilitaţi să participe la reuniunile comisiei, să ia cuvântul în cadrul 
acestora şi, în cazul absenţei unui membru titular, să participe la vot.

2. De asemenea, în cazul absenţei unui membru titular şi în cazul în care nu au fost numiţi 
supleanţi permanenţi sau în cazul absenţei acestora din urmă, membrul titular al comisiei poate 
fi înlocuit la reuniuni de un alt membru cu drept de vot din acelaşi grup politic. Numele 
supleantului trebuie comunicat preşedintelui comisiei înainte de începerea votului.

Dispoziţiile alineatului (2) se aplică mutatis mutandis în cazul deputaţilor neafiliaţi.

Comunicarea prealabilă prevăzută la alineatul (2) ultima teză trebuie făcută înainte de 
închiderea dezbaterii sau înainte de începerea votului asupra punctului (punctelor) pentru care 
titularul este suplinit.

 * * *

Aceste dispoziţii conţin două elemente clar stabilite în acest text:

– un grup politic nu poate avea mai mulţi membri supleanţi permanenţi decât 
membrii titulari în cadrul unei comisii;

– numai grupurile politice pot numi membri supleanţi permanenţi şi singura 
condiţie este de a informa Preşedintele cu privire la aceasta.

În concluzie:

– calitatea de supleant permanent depinde doar de apartenenţa la un grup politic 
determinat;

– în cazul modificării numărului de membri titulari de care dispune un grup politic 
în cadrul unei comisii, numărul maxim de membri supleanţi permanenţi pe care 
acesta îi poate numi suferă aceeaşi modificare;

– un membru care trece la alt grup politic nu-şi poate păstra mandatul de supleant 
permanent pe care îl deţinea în cadrul grupului de origine;

– în niciun caz, un membru al unei comisii nu poate fi supleant al unui coleg 
aparţinând unui alt grup politic.
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Articolul 190
Subcomisiile

1. Sub rezerva acordului prealabil al Conferinţei preşedinţilor, orice comisie permanentă 
sau specială poate desemna, în cadrul său, în interesul lucrărilor sale, una sau mai multe 
subcomisii a căror componenţă o determină în sensul articolului 186 şi căreia îi stabileşte 
competenţa. Subcomisiile raportează comisiei care le-a creat.

2. Procedura adoptată pentru comisii se aplică şi subcomisiilor.

3. Supleanţii sunt admişi să facă parte din subcomisii în aceleaşi condiţii cu cele stabilite în 
cazul comisiilor.

4. Aplicarea acestor dispoziţii trebuie să garanteze dependenţa unei subcomisii de comisia 
în cadrul căreia a fost constituită. În acest scop, toţi membrii titulari ai unei subcomisii sunt aleşi 
dintre membrii comisiei principale.

Articolul 191
Birourile comisiilor

1. La prima reuniune a comisiei după alegerea membrilor comisiilor în conformitate cu 
articolul 186, comisia alege un preşedinte şi, în tururi de scrutin diferite, vicepreşedinţi care 
formează biroul comisiei. Numărul vicepreşedinţilor care urmează a fi aleşi este hotărât de către 
Parlament, în urma unei propuneri a Conferinţei preşedinţilor.

Prezentul articol nu împiedică, ci dimpotrivă permite preşedintelui comisiei principale să îi 
implice pe preşedinţii de subcomisie în activitatea biroului sau să le permită acestora să 
conducă dezbaterile cu privire la chestiuni aflate în competenţa specifică a subcomisiilor în 
cauză, cu condiţia ca această modalitate de a proceda să fie supusă analizei biroului în 
ansamblul său şi să fie aprobată de acesta.

2. În cazul în care numărul de candidaţi corespunde numărului de locuri care urmează a fi 
ocupate, alegerile se pot desfăşura prin aclamare.

În caz contrar sau la cererea unei şesimi dintre membrii comisiei, alegerile se desfăşoară prin vot 
secret.

În cazul unei singure candidaturi, candidatul este ales cu majoritatea absolută a voturilor 
exprimate, însumând atât voturile pentru, cât şi voturile împotrivă.

În cazul mai multor candidaturi la primul tur de scrutin, este ales candidatul care obţine 
majoritatea absolută a voturilor exprimate, astfel cum sunt definite la paragraful precedent. În al 
doilea tur, este ales candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi. În caz de egalitate a 
numărului de voturi, este ales candidatul cel mai vârstnic.

În cazul în care este necesar un al doilea tur de scrutin, se pot prezenta noi candidaturi.

Articolul 195
Votul în comisie

1. Orice deputat poate depune amendamente în vederea examinării în comisie.
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2. O comisie poate vota în mod valabil în cazul în care un sfert dintre membrii care o 
compun sunt efectiv prezenţi.

Cu toate acestea, în cazul în care o şesime dintre membrii care o compun solicită acest lucru 
înainte de începerea votării, votul este valabil numai cu participarea majorităţii membrilor 
comisiei.

3. Votul în comisie se face prin ridicarea mâinii, cu excepţia cazului în care un sfert dintre 
membrii comisiei solicită votul prin apel nominal. În acest caz se procedează la vot în 
conformitate cu articolul 167 alineatul (2).

4. Preşedintele comisiei participă la dezbateri şi la vot, fără a avea, însă, un vot decisiv.

5. Având în vedere amendamentele depuse, comisia poate, în loc să procedeze la vot, să 
solicite raportorului să prezinte un nou proiect care să ia în considerare cel mai mare număr 
posibil de amendamente. În acest caz, se stabileşte un nou termen pentru depunerea 
amendamentelor la respectivul proiect.

Articolul 196
Dispoziţii privind şedinţa plenară aplicabile în comisie

Articolele 12, 13, 14, 17, 18, 36-44, 148, articolul 149 alineatele (2) şi (10), articolele 152, 154, 
156-159, 161, articolul 163 alineatul (1), articolele 164, 165, 168, 169, 171-174, 177 şi 178 se 
aplică mutatis mutandis reuniunilor comisiilor.
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Anexa I la Regulamentul de procedură:
La 1 decembrie 2011, a fost adoptată în plen modificarea Regulamentului de procedură în 
privința codului de conduită a deputaților în Parlamentul European în materie de interese 
financiare și conflicte de interese (P7_TA-PROV(2011)0540), însă textul consolidat nu a 
fost încă finalizat. Cu toate acestea, rezoluția va intra în vigoare în ianuarie 2012.


