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Faceți cunoștință cu președinții comisiilor 
parlamentare

Comisiile sunt motoarele activității legislative a Parlamentului. Iată care sunt președinții 
acestora.

Comisiile Parlamentului European și-au ales președinții și vicepreședinții la jumătatea actualei 
legislaturi, în ianuarie 2022. 
 
Parlamentul European are 20 de comisii permanente și patru subcomisii, care acoperă diverse 
domenii de politică, de la mediu la comerț internațional. 
 
Comisiile sunt responsabile de redactarea poziției Parlamentului privind propunerile legislative, 
care sunt ulterior dezbătute și votate în sesiunea plenară. De asemenea, ele pregătesc rapoarte 
din proprie inițiativă, numesc echipe de negociere pentru a purta discuții cu Consiliul, 
organizează audieri cu experți și controlează activitatea altor instituții și organisme ale UE. 
 
La fel ca și alte funcții, cum sunt cele de președinte și vicepreședinți ai Parlamentului, 
președinții și vicepreședinții comisiilor permanente și subcomisiilor sunt aleși pe o perioadă de 
doi ani și jumătate, adică jumătate dintr-o legislatură parlamentară. 
 
Parlamentul mai poate înființa și comisii speciale sau de anchetă. Aceste comisii sunt instituite 
pe o perioadă determinată care poate fi extinsă după necesități. Comisiile speciale tratează 
subiecte specifice și emit rapoarte cu recomandări pentru acțiuni la nivelul UE. Comisiile de 
anchetă investighează încălcări în aplicarea sau respectarea normelor UE. 
 
În 2020 Parlamentul a înființat comisii speciale - de luptă împotriva cancerului, pentru inteligență 
artificială și privind ingerințele externe, precum și o comisie de anchetă cu privire la protecția 
animalelor pe timpul transportului. Acestea și-au încheiat activitatea în 2022. 
 
În 2022 europarlamentarii au decis să înființeze o comisie specială pentru învățămintele 
desprinse din pandemia Covid-19 și o a doua comisie specială privind ingerințele străine, cât și 
o comisie de anchetă cu privire la folosirea Pegasus și a altor programe de spionaj.  
 
Acest articol a fost publicat inițial în iulie 2019 și a fost actualizat cel mai recent în aprilie 2023.
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/conducerea-parlamentului-2019/20190705STO56304/cine-sunt-alesii-din-functiile-cheie-ale-parlamentului
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200615IPR81228/parliament-sets-up-special-committees-and-a-permanent-subcommittee
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/beca/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/aida/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/aida/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/inge/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81604/protection-of-transported-animals-parliament-establishes-inquiry-committee
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81604/protection-of-transported-animals-parliament-establishes-inquiry-committee
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/covi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/covi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/ing2/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/pega/home/highlights


Informații suplimentare
Pagina de internet a comisiilor
Urmăriți activitatea comisiilor pe Twitter
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