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De-a lungul anilor și în urma modificărilor succesive
ale tratatelor europene, Parlamentul European a dobândit
importante competențe legislative și bugetare care îi
permit să stabilească, împreună cu reprezentanții
guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului,
calea pe care proiectul european o urmează.

Pentru a face acest lucru, Parlamentul European a
încercat să promoveze democrația și drepturile omului nu
doar în Europa, ci și în întreaga lume.
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Parlamentul European este un forum important pentru 
dezbaterile politice și luarea de decizii la nivelul UE. 

Deputații în Parlamentul European sunt aleși în mod direct 
de alegători în toate statele membre pentru a reprezenta 

interesele cetățenilor în procesul legislativ al Uniunii 
Europene și pentru a se asigura că celelalte instituții ale UE 

își desfășoară activitatea în mod democratic.



z
Deputați, organe și activități

Președinta Roberta Metsola
Președinta este aleasă pentru o perioadă
de doi ani și jumătate reînnoibilă, adică
jumătate din legislatura parlamentară.

7 Grupuri politice
Deputații ocupă un loc în hemiciclu
în funcție de grupul politic căruia îi
aparțin. Aceștia nu se grupează în
funcție de naționalitate, ci în funcție
de afinitățile lor politice.

45 Delegaţii
Delegațiile Parlamentului întrețin 
relații și organizează schimburi de 
informații cu parlamentele țărilor 
terțe.

Şedinţa plenară
În timpul ședințelor plenare, deputații votează 
acte legislative europene și își exprimă punctul 
de vedere în cadrul dezbaterilor.

26 Comisii
Deputații sunt repartizați în
comisii care pregătesc
lucrările sesiunilor plenare
ale Parlamentului.

705 Deputaţi europeni
Parlamentul European este
format din 705 de deputați,
care sunt aleși prin vot
direct.

https://the-president.europarl.europa.eu/en/
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/organisation-and-rules/organisation/political-groups
45%20Delegaţii
https://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/home
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Organizare şi activitate

Parlamentul European este o arenă politică de mari dimensiuni și o instituție
complexă, unde lucrează un număr important de persoane, care urmează proceduri
detaliate.

Aflați cum funcționează acest sistem.

Sesiunile plenare reprezintă punctul culminant al activităților politice ale
Parlamentului, în cadrul lor, deputații adoptă legislația și participă la dezbateri.

Parlamentul utilizează toate cele 24 de limbi oficiale ale UE în activitățile sale curente.

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/organisation-and-rules
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Bugetul anual al Parlamentului
✓ îi oferă acestuia resursele necesare pentru a-și desfășura activitatea în 24 de

limbi oficiale și le permite celor 705 de deputați în Parlamentul European să-
și exercite mandatul.

✓ reprezintă o cincime din cheltuielile administrative totale ale instituțiilor UE.

Secretariatul General - activitatea deputaților este sprijinită de o administrație care
oferă asistență tehnică și de specialitate.

Amprenta ecologică - Parlamentul se angajează să își îmbunătățească în
permanență amprenta de carbon și să își gestioneze resursele în mod durabil.



z Puteri și proceduri
Parlamentul
✓ exercită rolul de colegislator, având, împreună cu Consiliul, competența de a

adopta și modifica propunerile legislative și de a adopta bugetul Uniunii.
✓ supraveghează activitatea Comisiei și a celorlalte organisme europene
✓ cooperează cu parlamentele naționale din țările UE, care își aduc și ele

contribuția.
Descoperiți cum funcționează întregul sistem.

Tratatele europene i-au conferit Parlamentului o gamă vastă de competențe în calitate de organism
al UE ales direct:
✓ Competenţe legislative - alături de reprezentanții guvernelor UE din Consiliu, Parlamentul are ca 

sarcină adoptarea legislației UE
✓ Competenţe bugetare - Parlamentul și Consiliul trebuie să cadă de acord asupra bugetului anual

al UE
✓ Competenţe de supraveghere - deputații europeni supraveghează activitatea instituțiilor UE, în

special pe cea a Comisiei Europene
✓ Parlamentele naționale - Parlamentul European cooperează cu parlamentele naționale în privința

afacerilor europene

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/powers-and-procedures
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Democrația și drepturile omului 
✓ Parlamentul European și-a câștigat reputația de promotor activ al drepturilor

fundamentale și al democrației.
✓ În cadrul singurei instituții a UE aleasă democratic, deputații combat atacurile noi și

vechi asupra libertăților fundamentale.
Aflați mai multe despre modul în care Parlamentul apără drepturile omului în lume.

Protecția drepturilor fundamentale în Uniune
✓ Drepturile fundamentale se aplică tuturor persoanelor din UE, indiferent de statut sau origine

Apărarea drepturilor omului în afara UE
✓ Parlamentul European consideră că drepturile fundamentale ale persoanelor nu se opresc la

frontierele UE
✓ Deputații dezbat periodic - individual sau în grup - probleme legate de drepturile omului în țările

non-UE

Susținerea democrației în lume
✓ Susținerea democrației este un element esențial al eforturilor Parlamentului

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/ro/democracy-and-human-rights
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Comisiile Parlamentului European
✓ În vederea pregătirii ședințelor plenare ale Parlamentului, deputații se constituie

în comisii permanente specializate pe anumite domenii.
✓ Există 20 de comisii parlamentare.
✓ O comisie este alcătuită din 25 până la 81 de deputați și are un președinte, un

birou și un secretariat.
✓ Componența politică a comisiilor o reflectă pe cea a ședinței plenare.

În cadrul comisiilor parlamentare, deputații
✓ elaborează
✓ modifică
✓ adoptă propuneri legislative și rapoarte din proprie inițiativă.
✓ examinează propunerile Comisiei și ale Consiliului și, dacă este cazul,

întocmesc rapoarte care sunt prezentate în cadrul ședințelor plenare.

Parlamentul poate crea, de asemenea, comisii temporare privind anumite
subiecte și comisii de anchetă pentru a investiga cazurile de încălcare a dreptului
Uniunii sau de aplicare deficitară a acestuia.

https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/home/


z

În serviciul dumneavoastră
Fiți la curent cu ce se întâmplă la Parlament și faceți-vă vocea auzită: puneți o întrebare, trimiteți
o petiție, găsiți documente, candidați la un stagiu, contactați Parlamentul în țara dvs. etc.

Pagina oficială a Parlamentului European

Cronologia Parlamentului Europeande la începuturi până astăzi

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro
https://www.europarl.europa.eu/portal/ro
https://www.europarl.europa.eu/infographic/european-parliament-timeline/index_ro.html#event-20200131

