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24 de limbi

Deputații în Parlamentul European reprezintă toți cetățenii Uniunii Europene. 
Deputații în PE au dreptul de a se exprima în orice limbă oficială doresc. Documentele 
parlamentare sunt publicate în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE.

Prezentare succintă a comisiilor parlamentare

Parlamentul European este singura instituție a Uniunii Europene ai cărei membri 
sunt aleși în mod direct. 

Cei 705 deputați în Parlamentul European sunt reprezentanții celor 448 de mi-
lioane de cetățeni ai UE. 

Deputații sunt aleși din cinci în cinci ani de către alegătorii din cele 27 de state 
membre.

Activitatea politică și legislativă a Parlamentului se desfășoară în cadrul a 20 de 
comisii permanente și trei subcomisii, fiecare desemnând un președinte și maxi-
mum patru vicepreședinți. 

La începutul fiecărei noi legislaturi, Parlamentul European decide din ce co-
misie parlamentară urmează să facă parte fiecare deputat, în conformitate 
cu preferințele lor. Această decizie are o importanță fundamentală, întrucât 
stabilește domeniile în care deputații își vor concentra cel mai mult eforturile.

Comisiile parlamentare au un rol esențial în elaborarea politicilor: ele sunt cele 
care pregătesc poziția Parlamentului, în special cu privire la noile propuneri 
legislative.

COMPETENȚELE ȘI 
RESPONSABILITĂȚILE 

COMISIILOR 
PARLAMENTARE 

PERMANENTE
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Comisia Europeană elaborează propuneri legislative, 
pe care le prezintă Parlamentului European și Consi-
liului Uniunii Europene.

În Parlament, activitatea legislativă se bazează pe două tipuri 
principale de acțiuni: reuniunile comisiilor și ședințele plenare.

Comisiile desfășoară activitatea în profunzime a Parla-
mentului: examinează propunerile legislative, elaborează 
amendamente cu privire la acestea și le votează în timpul 
reuniunilor lor lunare. Apoi redactează rapoarte, care sunt 
prezentate întregului Parlament.

Parlamentul adoptă textul propunerilor legislative în 
ședințele sale plenare.

După ce se ajunge la un acord între Parlament 
și Consiliul Uniunii Europene, actul legislativ 
este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene. Apoi actul respectiv este transpus 
în legislația națională și se aplică tuturor 
cetățenilor europeni.

Exemplu de procedură legislativă ordinară



5

COMPETENȚELE 
LEGISLATIVE ALE 
PARLAMENTULUI 

EUROPEAN

Procedura legislativă ordinară plasează Parlamentul și Con-
siliul Uniunii Europene pe o poziție de egalitate. Această 
procedură se aplică în numeroase domenii de politică, 
printre care afacerile economice și monetare, imigrația, 
energia, agricultura, pescuitul, transporturile, mediul și 
protecția consumatorilor.

De fapt, marea majoritate a actelor legislative ale UE sunt 
adoptate în comun de către Parlamentul European și Con-
siliul Uniunii Europene.
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Comisia Europeană
PROIECT DE BUGET

AMENDAMENTELE
CONSILIULUI

Parlamentul European
le aprobă 

(sau nu ia nicio decizie)

Adoptarea 
BUGETULUI

Parlamentul European
adoptă amendamente

(cu majoritatea deputaților care îl 
compun)

Adoptarea
BUGETULUI

PROIECT DE BUGET 
respins 

CE prezintă un nou proiect de buget

SAU

Dacă Consiliul acceptă 
amendamentele PE în 
termen de 10 zile

În termen de 21 de zile

În termen de 14 de zile

Consiliul îl aprobă 
PE îl respinge

Consiliul și PE îl 
resping

Consiliul îl respinge PE 
îl aprobă

PE și Consiliul
îl aprobă sau 

nu iau nicio decizie

În termen de 14 zile - PE își poate 
impune amendamentele printr-o 
majoritate specială (majoritatea 

deputaților care îl compun  + 3/5 
din voturile exprimate)

CONCILIERE

Proiect comunNu există proiect comun

Procedura bugetară

(Articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene)
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În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, competențele bugetare ale 
Parlamentului au fost extinse: acum Parlamentul are competența de a decide, 
împreună cu Consiliul Uniunii Europene, asupra întregului bugetul anual al Uniunii 
Europene. În plus, este demn de remarcat faptul că Parlamentul are acum ultimul 
cuvânt.

Parlamentul are un rol și în domeniul politicii externe și al drepturilor omului. Înal-
tul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate consultă 
periodic Parlamentul în legătură cu politicile externe, de securitate și de apărare 
comune ale UE.

Aprobarea Parlamentului este necesară pentru adoptarea tuturor deciziilor de 
extindere a UE, precum și pentru încheierea acordurilor comerciale și a altor acor-
duri internaționale cu state din afara Uniunii Europene. Lucrările pregătitoare sunt 
realizate de comisii.

Totodată, deputații în Parlamentul European dedică eforturi considerabile ches-
tiunilor legate de drepturile omului și de promovarea valorilor democratice în 
întreaga lume. Premiul Saharov pentru libertatea de gândire este un eveniment 
anual emblematic pentru activitatea Parlamentului în acest domeniu.
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În fiecare lună, una sau două săptămâni sunt rezervate activității 
în cadrul comisiilor. În reuniunile comisiilor, deputații dezbat rapo-
artele legislative și nelegislative, propun și votează amendamente 
și monitorizează evoluția negocierilor cu Consiliul Uniunii Europe-
ne.  

Comisiile parlamentare participă activ la elaborarea agendei 
legislative, de exemplu transmițându-și contribuțiile înainte de 
adoptarea programului anual de lucru al Comisiei. Comisiile 
parlamentare au un rol important în supravegherea activităților 
UE, monitorizând utilizarea corectă a bugetului UE și aplicarea 
adecvată a legislației și a acordurilor internaționale adoptate.

Comisiile organizează, de asemenea, audieri cu experți și 
monitorizează activitatea celorlalte instituții și organisme ale UE. 
De asemenea, înaintea numirii unei noi Comisii Europene, toți noii 
comisari desemnați trebuie să fie evaluați de comisiile parlament-
are care se ocupă de domeniile portofoliilor lor.

CALENDARUL 
TUTUROR 

REUNIUNILOR
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Pentru fiecare temă de care se ocupă, comisiile desemnează dintre membrii 
lor un raportor care coordonează întregul proces decizional în urma căruia 
Parlamentul își adoptă poziția.

Proiectul de raport prezentat de către raportor poate fi modificat după adop-
tarea amendamentelor depuse de deputați. Textul inițial și amendamentele, 
inclusiv amendamentele de compromis aprobate de grupurile politice, sunt 
apoi votate de întreaga comisie. Raportul adoptat de comisia respectivă este 
ulterior supus plenului pentru aprobare.
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De asemenea, Parlamentul poate constitui subcomisii și comisii speciale 
temporare, pentru a trata anumite chestiuni, și poate înființa comisii de 
anchetă care să investigheze nereguli semnalate sau situații de administrare 
defectuoasă în aplicarea dreptului UE. Domeniile lor de activitate variază de 
la chestiuni financiare, inteligență artificială și știri false până la condițiile de 
viață ale animalelor și sănătatea publică, pentru a menționa doar câteva.

Mărimea comisiilor variază semnificativ, de la 25 de membri în cazul Comi-
siei pentru afaceri juridice la 81 de membri în cazul Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară la jumătatea legislaturii 2019-2024. 
Componența comisiilor reflectă întotdeauna ponderea pe care o are fiecare 
grup politic în cadrul Parlamentului.

Parlamentul European este în avangarda promovării transparenței și a de-
schiderii. Reuniunile comisiilor sunt transmise în direct pe site-ul Parlament-
ului și pot fi urmărite în orice moment.

TRANSMISIUNE ÎN 
DIRECT

Dezbaterile - în direct pe 
internet
Comisiile se reunesc o dată sau de două ori pe 
lună la Bruxelles. Dezbaterile lor sunt publice. 
Majoritatea reuniunilor sunt transmise în direct 
pe internet și pot fi urmărite, de asemenea, pe 
platformele de „video la cerere” (VOD). 

Pandemia de COVID-19 a condus la utilizarea pe scară 
largă a noilor tehnologii, care permit organizarea de 
reuniuni cu interpretare simultană, permițând astfel 
participarea de la distanță a tuturor celor implicați.

Urmăriți reuniunile în direct pe: 
https://multimedia.europarl.europa.eu/ro

https://multimedia.europarl.europa.eu/ro
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Fișe descriptive privind Uniunea Europeană

Fișele descriptive oferă o imagine de ansamblu simplă și concisă a 
instituțiilor și politicilor UE, precum și a rolului pe care îl are Parla-
mentul în evoluția acestora. Fișele sunt disponibile în 24 de limbi.

Toate fișele descriptive sunt disponibile la adresa: 
www.europarl.europa.eu/factsheets/ro

ANALIZE 
COMPLEMENTARE

FIȘE DESCRIPTIVE

Sprijinul specializat

Comisiile beneficiază de consiliere imparțială și de 
informații de specialitate prezentate în scris (studii, note 
de informare, analize aprofundate și alte texte) oferite de 
diferitele servicii de cercetare ale Parlamentului, cum ar fi 
departamentele tematice. 

Se organizează periodic ateliere și reuniuni ale grupu-
rilor de experți pentru a le permite deputaților în PE să 
adreseze întrebări experților și să participe la schimburi 
de opinii pe teme legate de activitatea parlamentară sau 
de actualitate. 

Toate documentele de referință sunt disponibile la 
adresa: 
www.europarl.europa.eu/supporting-analyses/ro

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses/ro
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GĂSIȚI TOATE 
COMISIILE

Lista completă a comisiilor și 
subcomisiilor

Parlamentul poate, de asemenea, să înființeze comisii de 
anchetă și comisii speciale pentru a se ocupa de chestiuni 
particulare. 

AFET

Afaceri externe

DROI

Subcomisia pentru drepturile 
omului

SEDE 

Subcomisia pentru securitate 
și apărare

DEVE 
Dezvoltare

INTA 

Comerț internațional

BUDG 
Bugete

CONT 
Control bugetar

ECON 
Afaceri economice și 
monetare

FISC 
Subcomisia pentru chestiuni 
fiscale 

EMPL 

Ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale

ENVI 
Mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară

ITRE 

Industrie, cercetare și 
energie

IMCO 

Piața internă și protecția 
consumatorilor

TRAN 

Transport și turism

REGI 
Dezvoltare regională

AGRI 
Agricultură și dezvoltare 
rurală

PECH 
Pescuit

CULT 

Cultură și educație

JURI 

Afaceri juridice

LIBE 

Libertăți civile, justiție și afaceri 
interne

AFCO 

Afaceri constituționale

FEMM 

Drepturile femeii și egalitatea 
de gen

PETI 

Petiții
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Parlamentul European

Direcția Generală Politici Interne
Direcția Generală Politici Externe

Versiuni lingvistice

Această publicație este disponibilă în limbile bulgară, croată, cehă, daneză, engleză 
(versiune originală), estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, 
letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, 
slovenă, spaniolă și suedeză.

Despre editor

Autorul publicației: Parlamentul European
Serviciul responsabil: Unitatea pentru coordonarea activităților editoriale și de comunicare 
        editorial-secretariat@ep.europa.eu

Manuscris finalizat în: 

Martie 2021
© European Union, 2021

Avertisment

Responsabilitatea pentru conținutul acestui document aparține exclusiv autorului/autorilor, 
iar opiniile exprimate nu reprezintă neapărat poziția oficială a Parlamentului European. 
Reproducerea și traducerea documentului pentru scopuri necomerciale sunt autorizate, cu 
condiția ca sursa să fie menționată. Reutilizarea în scopuri comerciale necesită autorizarea 
prealabilă a Parlamentului. 

Drepturi de autor
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Mai multe informații despre comisii: 
www.europarl.europa.eu/committees/ro

COMISII - ÎN 
PRIM PLAN

RO

http://www.europarl.europa.eu/committees/ro

