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Comitetul consultativ pentru conduita deputaților - Regulament de 
procedură1 
 
Articolul 1 - Comitetul consultativ pentru conduita deputaților 
 
Comitetul consultativ pentru conduita deputaților (denumit în continuare „Comitetul 
consultativ”) exercită funcțiile prevăzute la articolele 7 și 8 din anexa I la 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European (Codul de conduită a 
deputaților în Parlamentul European în materie de interese financiare și conflicte de 
interese - denumit în continuare „Codul de conduită”). 
 
Articolul 2 – Durata mandatului 
 
Mandatul membrilor Comitetului consultativ se încheie odată cu mandatul 
Președintelui Parlamentului European care i-a numit. 
 
Articolul 3 - Președintele 
 
Fiecare membru al Comitetului consultativ îndeplinește funcția de președinte în 
exercițiu pentru șase luni, prin rotație. Rotația se efectuează, în principiu, în ordinea 
descrescătoare a mărimii grupului politic din care fac parte membrii Comitetului 
consultativ. 
 
Articolul 4 - Reuniunile Comitetului consultativ 
 
(1) Comitetul consultativ se reunește, în principiu, cel puțin o dată pe lună. 
 
(2) Reuniunile extraordinare ale Comitetului consultativ pot fi convocate de către 

președintele în exercițiu sau la cererea majorității membrilor din Comitetul 
consultativ. 

 
(3) Reuniunile Comitetului consultativ se desfășoară cu ușile închise. 
 
(4) La reuniunile Comitetului consultativ se permite participarea numai a 

secretariatului Comitetului consultativ, a personalului cu atribuții de asistență și a 
interpreților. 

 
Articolul 5 - Deciziile Comitetului consultativ 
 
(1) Comitetul consultativ ia decizii pe bază de consens.  În cazul în care acest lucru nu 

este posibil, ia decizii cu majoritatea voturilor membrilor săi. 
 
(2) Unul sau mai mulți membri ai Comitetului consultativ care nu sunt de acord cu o 

recomandare a Comitetului executiv adresată Președintelui privind o presupusă 
încălcare a Codului de conduită pot înainta o recomandare din partea unei 
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minorități, care este transmisă Președintelui, împreună cu recomandarea 
majorității membrilor Comitetului consultativ. 

 
(3) Pentru alte decizii decât cele referitoare la o recomandare adresată Președintelui 

privind o presupusă încălcare a Codului de conduită, Comitetul consultativ poate 
decide prin procedură scrisă. În aceste cazuri, președintele în exercițiu transmite 
celorlalți membri ai Comitetului consultativ o notă de informare care prezintă 
subiectul, însoțită de un proiect de decizie. Membrii Comitetului consultativ au la 
dispoziție 48 de ore pentru a aproba sau a respinge proiectul de text sau pentru a 
propune modificări.  Deciziile prin procedură scrisă se înregistrează în procesul 
verbal al următoarei reuniuni a Comitetului consultativ. 

 
(4) Cvorumul este întrunit dacă la o decizie participă trei membri ai Comitetului 

consultativ. 
 
Articolul 6 - Solicitări de orientări din partea deputaților  
 
Comitetul consultativ răspunde, prin intermediul unei scrisori confidențiale semnate 
de președintele în exercițiu, la toate solicitările de orientări adresate de deputați 
privind interpretarea și punerea în aplicare a dispozițiilor Codului de conduită, în 
termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora.  Solicitările se trimit 
numai în scris la căsuța de e-mail a Comitetului consultativ. 
 
Articolul 7- Presupuse încălcări ale Codului de conduită 
 
(1) În cazul în care Președintele sesizează Comitetul consultativ cu privire la o 

presupusă încălcare a Codului de conduită de către un deputat, Comitetul 
consultativ îl numește pe unul dintre membrii săi, care poate fi chiar președintele 
în exercițiu, în calitate de raportor cu privire la presupusa încălcare. Raportorul nu 
aparține aceluiași grup politic ca deputatul despre care se presupune că a încălcat 
Codul de conduită. 

 
(2) În cadrul examinării presupusei încălcări a Codului de conduită, audierea 

deputatului în cauză se face numai în prezența întregului Comitet consultativ. În 
situații excepționale, Comitetul consultativ poate încredința raportorului sarcina de 
a-l audia pe deputat. 

 
(3) Raportorul pregătește un proiect de recomandare adresată Președintelui, care 

urmează a fi discutat de Comitetul consultativ, cu privire la presupusa încălcare a 
Codului de conduită. Proiectul de recomandare prezintă situația de fapt, 
argumentele deputatului în cauză, o evaluare a situației și a argumentelor, precum 
și o concluzie. Concluzia stabilește dacă Codul de conduită a fost încălcat sau nu 
și include sfaturi privind eventualele măsuri care trebuie luate și o recomandare 
adresată Președintelui cu privire la o eventuală decizie.  

 
(4) Dacă deputatul în cauză introduce o cale de atac internă, în temeiul articolului 154 

din Regulamentul de procedură, președintele în exercițiu și/sau raportorul pot 
solicita să participe la reuniunea Biroului în care se analizează calea de atac. 
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Articolul 8 - Exper ții externi 
 
Consilierea acordată de experții externi, la solicitările Comitetului consultativ, se 
limitează la consiliere privind interpretarea și punerea în aplicare a dispozițiilor 
articolelor 2, 3, 4 și 5 din Codul de conduită. 
 
Articolul 9 - Raportul anual 
 
(1) Comitetul consultativ adoptă raportul anual înainte de a treia reuniune de după 

sfârșitul anului la care se referă raportul. 
 
(2) Raportul anual se trimite tuturor deputaților și se publică pe site-ul Parlamentului 

European. 


