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Conferinţa a fost organizată de UIP şi Camera Deputaţilor, 
în colaborare cu organizaţiile nonguvemamentale Global 
Rights fo r Women şi Vital Voices, cu sprijinul Senatului 
României. Au participat delegaţii din 20 de ţări (Albania, 
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, 
Bulgaria, Cehia, Estonia, Georgia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Republica Moldova, România, Serbia, Slovenia, 
Tadjikistan, Turcia, Ucraina, Ungaria) alcătuite din 
parlamentari, oficiali guvernamentali şi membri ai unor 
organizaţii guvernamentale, precum şi reprezentanţi ai 
unor organizaţii şi adunări parlamentare internaţionale, 
obiectivul fiind facilitarea dialogului şi schimburilor de 
experienţă privind prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor, prin identificarea unor modalităţi 
eficiente de colaborare multisectorială, care să asigure 
aplicarea legilor, protecţia victimelor şi tragerea la 
răspundere a autorilor infracţiunilor.

La sesiunea inaugurală au luat cuvântul dna. deputat 
Biro Rozâlia-Ibolya, preşedinta Comisiei pentru politică 
externă a Camerei Deputaţilor, raportor al Conferinţei, dl. 
Martin Chungong, secretarul general al UIP, dl. 
deputat Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei 
Deputaţilor, dna. Cheryl Thomas, directorul executiv 
al Global Rights fo r  Women, dna. Cindy Dyer, 
vicepreşedintă a Parteneriatului Global Vital Voices. 
Dna. Sahiba Gafarova, coordonator al Reţelei Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei pentru combaterea 
violenţei împotriva femeilor şi dna. deputat Roberta 
Alma Anastase, preşedinta Delegaţiei Parlamentului 
României la Adunarea Parlamentară a Cooperării 
Economice a Mării Negre, s-au adresat participanţilor în 
calitate de invitaţi speciali.

Lucrările s-au desfăşurat în trei sesiuni plenare:
1. Examinarea cauzelor şi impactului violenţei 
domestice şi violenţei sexuale (moderator: dna. senator 
Silvia-Monica Dinică, membră a Biroului Comisiei 
permanente a UIP pentru dezvoltare durabilă, finanţe şi 
comerţ);
2. Cadrul juridic internaţional şi regional privind 
eliminarea violenţei împotriva femeilor şi fetelor 
(moderator: dna. deputat Csép Eva-Andrea, secretar al 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială a Camerei 
Deputaţilor);
3. Coordonarea serviciilor pentru victime şi 
tragerea la răspundere a autorilor infracţiunilor 
(moderator: dna. deputat Natalia-Elena Intotero, 
vicepreşedinta Comisiei pentru politică externă a 
Camerei Deputaţilor)

şi în două grupuri de lucru în care au fost examinate bune 
practici privind răspunsul sistemului de justiţie civilă şi 
penală şi colaborarea multisectorială în implementarea 
legislaţiei.
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Printre invitaţii care au avut prezentări sau 
au moderat dezbaterile tematice s-au 
numărat: dna. senator Laura-Iuliana 
Scântei, vicepreşedintă a Senatului; dna. 
deputat Oana-Mioara Bâzgan-Gayral, 
preşedinta Comisiei pentru egalitate de 
şanse între femei şi bărbaţi din Camera 
Deputaţilor; dna. deputat Natalia-Elena 
Intotero, vicepreşedintă a Comisiei 
pentru politică externă a Camerei 
Deputaţilor; dna. deputat Valeria-Diana 
Schelean-Şomfelean, membră a Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi din 
Camera Deputaţilor; dna. deputat Ana 
Birchall, ministru-delegat pentru Afaceri 
Europene; dl. Borbély Lâszlô, consilier 
de stat, Guvernul României; dna. 
Silvia-Claudia Mihalcea, secretarul 
general al Camerei Deputaţilor; dl. Daniel 
Gabi Asănică, secretarul general al 
Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de 
Şanse între Femei şi Bărbaţi; dna.
Béatrice Fresko-Rolfo, membră a 
Consiliului Naţional din Monaco; dna.
Rosa Logar, vicepreşedintă GREVIO; 
dna. Simona Voicescu, director executiv, 
organizaţia Necuvinte, dna. Mihaela 
Săsărman, preşedinta Asociaţiei 
Transcena, dna. Eleonora Pokola, 
preşedinta Asociaţiei VIVAD (România); dna. Angelina 
Zaporojan, Women's Law Centre şi dna. Daniela 
Misail-Nichitin, La Strada (Republica Moldova); dna. 
Vilana Pilinkaite, coordonator de program, Centre for  
Equality Advancement (Lituania); dl. Natlo Geres, 
coordonator de program, Promundo, precum şi dna. 
Margaret Mensah-Williams, preşedinta Consiliului 
Naţional al Namibiei, preşedinta Biroului Femeilor 
Parlamentare din UIP.

Pe parcursul dezbaterilor, participanţii au prezentat date 
statistice recente şi informaţii despre evoluţia reformelor 
legislative privind violenţa împotriva femeilor în Europa 
Centrală şi de Est, evidenţiind importanţa şi urgenţa 
transpunerii în practică, printr-un efort concertat al 
tuturor actorilor implicaţi, a Convenţiei Consiliului 
Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei 
împotriva femeilor şi a violenţei domestice (Convenţia de 
la Istanbul) şi a Convenţiei ONU privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor 
(CEDAW).

Au fost identificate mai multe direcţii de acţiune, între 
care:

culegerea, analizarea şi diseminarea de date 
cantitative şi calitative dezagregate pe criterii de sex şi 
vârstă, care să fundamenteze politicile în domeniu;

- formarea personalului din instituţiile 
însărcinate cu aplicarea legii, sistemul de 
justiţie, instituţiile naţionale pentru 
drepturile omului, serviciile sociale şi de 
sănătate şi din educaţie, pentru o înţelegere 
corectă şi o abordare adecvată a 
fenomenului violenţei împotriva femeilor;
- coordonarea eforturilor naţionale, atât pe 
orizontală, intersectorial, cât şi pe verticală, 
între actorii locali, regionali şi naţionali, cu 
accent pe creşterea cooperării dintre 
componentele sistemului de justiţie penală 
şi organizaţiile societăţii civile;
- identificarea şi eliminarea obstacolelor, 
juridice şi de ordin practic, care îngreunează 
accesul victimelor la justiţie şi la remedii;
- aplicarea eficientă a ordinului de 
protecţie şi asigurarea serviciilor de sprijin, 
inclusiv adăposturi şi linii telefonice gratuite;
- realizarea unor campanii extinse de 
informare publică şi sensibilizare şi a unor 
programe educative, în scopul schimbării 
atitudinilor, obiceiurilor şi practicilor care 
perpetuează violenţa împotriva femeilor şi 
al promovării egalităţii de gen şi respectului 
reciproc între femei şi bărbaţi.

La finalul lucrărilor, a fost adoptat prin 
consens Documentul final al Conferinţei, 

care reafirmă angajamentul participanţilor de a participa 
activ la eforturile de prevenire şi combatere a violenţei 
împotriva femeilor şi conţine mai multe recomandări, 
inclusiv: dezvoltarea parteneriatului şi colaborării 
multisectoriale; asigurarea de servicii accesibile şi 
sensibile la dimensiunea de gen pentru victime; un sistem 
de justiţie bazat pe protecţia victimelor şi a drepturilor lor; 
educare, informare şi sensibilizare pentru realizarea 
toleranţei zero faţă de toate formele de violenţă împotriva 
femeilor..

în maija Conferinţei, 
dl. Martin Chungong, 
secretarul general al UIP, a 
avut întrevederi cu: dl. 
deputat Florin Iordache, 
vicepreşedinte al Camerei 
Deputaţilor; senatori şi 

deputaţi membri ai Comitetului Director al GRUI -  dna. 
deputat Eliza-Mădălina Peţa şi dl. deputat Dumitru 
Oprea, vicepreşedinţi ai GRUI, dl. deputat 
Gheorghe-Dănuţ Bogdan şi dl. senator Radu-Mihai 
Mihail, membri ai Comitetului Director, şi dna. senator 
Silvia-Monica Dinică, membră a Biroului Comisiei UIP 
pentru dezvoltare durabilă, finanţe şi comerţ; dl. Borbély 
László, consilier de stat, Guvernul României.
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Cu ocazia celei de-a 
136-a Adunări a UIP şi 
a reuniunilor asociate 
(Dhaka, 1-5 aprilie 2017), 
dna. senator Silvia-Monica 
Dinică a fost aleasă în 
unanimitate în funcţia 

de membră a Biroului Comisiei permanente a UIP 
pentru dezvoltare durabilă, finanţe şi comerţ, pentru 
un mandat de doi ani, reînnoibil. Candidatura 
reprezentantei GRUI a fost susţinută de Grupul 
geo-politic 12 Plus, din care România face parte alături 
de alte 45 de state.

Comisiile permanente sunt organe de lucru plenare care 
asistă Adunarea în activitatea sa şi care se reunesc cu 
ocazia fiecărei sesiuni a UIP pentru a dezbate şi elabora 
rapoarte şi proiecte de rezoluţie, pe un subiect de 
importanţă internaţională de pe agenda organizaţiei. în  
cadrul UIP funcţionează patru comisii permanente: trei 
comisii tematice - având competenţe în domeniile pace şi 
securitate internaţională; dezvoltare durabilă, finanţe şi 
comerţ; democraţie şi drepturile omului - şi Comisia 
pentru Naţiunile Unite.

Dna. senator Dinică este membră a Grupului Român al 
Uniunii Interparlamentare, a Comisiei economice, 
industrii şi servicii şi a Comisiei pentru transporturi şi 
energie din Senat. în calitate de membră a delegaţiei 
GRUI la sesiunea UIP de la Dhaka, dna. senator s-a 
implicat activ în dezbaterea şi elaborarea textului final al 
rezoluţiei cu tema Promovarea cooperării internaţionale 
în sprijinul Obiectivelor Dezvoltării Durabile, în special 
pentru incluziunea financiară a femeilor, aflat pe ordinea 
de zi a Comisiei pentru dezvoltare durabilă şi comerţ, 
argumentând fiecare dintre amendamentele propuse de 
România şi care, ulterior, s-au regăsit în textul final al 
documentului.

în şedinţa comună din 26 aprilie 2017, Camera 
Deputaţilor şi Senatul au aprobat constituirea noilor 
Grupuri de prietenie din Parlamentul României şi
componenţele lor nominale. în conformitate cu hotărârea 
celor două Camere, au fost constituite 94 de grupuri de 
prietenie, cu următoarea structură:

• 41 de grupuri de prietenie alcătuite din 20 de 
membri, cu: Africa de Sud, Australia, Austria, Belgia, 
Brazilia, Bulgaria, Canada, Cehia, R.P. Chineză, 
Cipru, Confederaţia Elveţiană, Republica Coreea, 
Croaţia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa 
(Senat), Franţa (Camera Deputaţilor), Germania, 
Grecia, India, Irlanda, Islanda, Israel, Italia, Japonia, 
Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea 
Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, 
Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ungaria;

• 15 grupuri de prietenie alcătuite din 15 membri, 
cu: Albania, Algeria, Bosnia şi Herţegovina, Congo, 
Egipt, Iordania, Liban, Republica Macedonia, 
Maroc, Muntenegru, Serbia, Siria, Federaţia Rusă, 
Tunisia, Ucraina;

• 38 de grupuri de prietenie alcătuite din 10 
membri, cu: Arabia Saudită, Argentina, Armenia, 
Azerbaidjan, Bahrein, Belarus, Bolivia, Chile, 
Columbia, Costa Rica, Côte d'ivoire, Cuba, Ecuador, 
Emiratele Arabe Unite, Filipine, Georgia, Guineea, 
Indonezia, Iran, Irak, Kazahstan, Kuwait, Malaysia, 
Mexic, Mongolia, Pakistan, Panama, Peru, Statul Qatar, 
Senegal, Singapore, Sultanatul Oman, Thailanda, 
Turkménistan, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zambia.

Totodată, în şedinţa comună din 9 mai 2017, cele două 
Camere au aprobat reconstituirea Grupului Pro 
America, alcătuit din 25 de senatori şi deputaţi. Grupul 
este prezidat de dl. deputat Nicolae Dragnea, preşedintele 
Camerei Deputaţilor.

Componenţele nominale ale Grupurilor de prietenie şi 
Grupului Pro America se găsesc pe paginile de web ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor.

PUBLICAŢII

*X* Publicaţia Parlamentele şi
Obiectivele Dezvoltării Durabile: un 
instrument de autoevaluare, realizată în 
colaborare cu PNUD, îşi propune să ajute 
parlamentele să-şi adapteze activitatea, 
structurile şi modul de funcţionare pentru 
a contribui, în mod efectiv, la transpunerea 

în practică a ODD, în conformitate cu priorităţile 
naţionale.

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, adoptată de 
Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în luna septembrie 
2015, stabileşte un nou cadru de acţiune pentru 
eliminarea sărăciei prin promovarea unei dezvoltări 
incluzive. Cele 17 Obiective ale Dezvoltării Durabile, 
cărora li se asociază 169 de ţinte, constituie parte 
integrantă a Agendei şi se fundamentează pe cei trei piloni 
ai dezvoltării durabile: economic, social şi de mediu.

Pornind de la premisa că funcţiile esenţiale ale 
parlamentului -  legiferare, control parlamentar, alocarea 
resurselor bugetare şi reprezentare -  au o importanţă 
decisivă în realizarea ODD, instrumentul de autoevaluare 
al UIP vine în întâmpinarea parlamentelor care doresc să 
stabilească în ce măsură sunt pregătite să se implice în 
promovarea ODD şi identifică noi strategii, mecanisme şi 
parteneriate care pot fi valorificate pentru o 
implementare cât mai eficientă a ODD.

Jt I
Parliaments
and the 
Sustainable 
Development 
Goals i=~
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❖  Harta Femeile în politică, 
realizată în colaborare cu UN 
Women, oferă o radiografie globală 
a prezentei femeilor în legislativ şi 
executiv, la 1 ianuarie 2017.

Sunt prezentate date despre: ponderea femeilor în 
parlamentele naţionale, femeile care ocupă cele mai înalte 
poziţii în stat (şef de stat şi/sau de guvern, preşedinte de 
parlament sau de cameră parlamentară), portofoliile 
ministeriale deţinute de femei; evoluţiile la nivel de ţară şi 
de regiune în ceea ce priveşte prezenţa femeilor în 
politică.

La nivel mondial, creşterea numărului de femei 
parlamentare continuă să se facă într-un ritm foarte lent. 
Datele arată că media globală a femeilor din 
parlamentele naţionale a crescut uşor de la 22,6% în 2015 
la 23,3% în 2016. In clasamentul ponderii femeilor 
parlamentare, pe primul loc se menţin în continuare ţările 
nordice, cu un procent de 41,7%, urmate de America 
(28,3%) şi ţările europene (26,4%). Pe următoarele 
poziţii se situează ţările din Africa subsahariană (23,8%), 
Asia (19,6%), statele arabe (18,9%) şi Pacific (15%).

In clasamentul naţional, pe prima poziţie rămâne Ruanda 
(cu 61,3% femei în prima Cameră şi 38,5% femei în cea 
de-a doua Cameră), urmată, pe locurile 2 şi 3, de Bolivia 
(53,1%) şi Cuba (48,9%). România se situează pe poziţia 
88 din 190 de ţări, cu un procent de 20,7% fem ei în 
Camera Deputaţilor şi 14,7% fem ei în Senat şi se 
plasează pe locul 19 la nivelul Uniunii Europene.

Faţă de anul 2015, se constată o uşoară scădere a 
numărului de ţări cu o femeie şe f de stat şi/sau şe f de 
guvern (de la 19 la 17). Totuşi, raportat la 2005, datele 
arată o creştere semnificativă a numărului de ţări în care 
femeile ocupă aceste funcţii (de la 8 la 17). La polul opus, 
numărul femeilor preşedinţi de parlamente a crescut în 
mod semnificativ la un nivel record de 19,1% (53 din cele 
278 de preşedinţii de parlamente şi camere parlamentare 
sunt deţinute de femei).

Numărul femeilor cu funcţii de ministru a înregistrat o 
creştere uşoară (732, în 2017 comparativ cu 730 în 2015), 
femeile reprezentând 18,3% din totalul miniştrilor. 31 de 
state au peste 30% femei în Executiv. Bulgaria, Franţa, 
Nicaragua, Suedia şi Canada au depăşit procentul de 
50% femei în funcţii ministeriale. Aceste rezultate pot fi 
atribuite, în mare parte, unui angajament politic asumat 
în mod clar la cel mai înalt nivel de decizie, precum şi unei 
culturi politice sensibilă la dimensiunea de gen. In 
premieră mondială, Suedia are primul guvern feminist, 
iar Bulgaria a înregistrat o creştere generală a 
participării femeilor la procesele decizionale în toate 
sferele, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional.

Global trends 
in climate change 
legislation 
and litigation

❖  Studiul Tendinţe globale în 
domeniul legislaţiei privind 
schimbările climatice şi al litigiilor, 
lansat cu ocazia Conferinţei Naţiunilor 
Unite privind schimbările climatice 
(Bonn, 8-18 mai 2017), face o trecere în 
revistă a cadrului legislativ şi acţiunilor 

întreprinse în ultimii ani în 164 de ţări care, împreună, 
produc 95% din emisiile de gaze cu efect de seră la nivel 
mondial. Publicaţia este realizată de Centrul de Cercetări 
Grantham pentru Schimbări Climatice şi Mediu, 
Facultatea de Drept din Columbia, Uniunea 
Interparlamentară şi Centrul pentru Economia şi Politica 
Schimbărilor Climatice.

În prefaţă, secretarul general al UIP, dl. Martin Chungong, 
subliniază că: "Acest studiu vine într-un moment critic, în 
care factorii de decizie şi experţii încearcă să pună în 
aplicare prevederile Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice. Parlamentele sunt în centrul acestui 
demers. Ele pot şi trebuie să se asigure că prevederile 
Acordului de la Paris sunt transpuse în legislaţia naţională 
şi că se alocă resurse bugetare adecvate pentru a sprijini 
aplicarea legilor şi politicilor relevante".

Principalele concluzii ale studiului evidenţiază că:
• În prezent, la nivel mondial există peste 1200 de 
legi privind schimbările climatice sau cu relevanţă în 
domeniu, de 20 de ori mai multe decât în anul 1997;
• Frecvenţa cu care au fost adoptate noi legi în 
domeniu a scăzut de la peste 100 de legi pe an în perioada 
2009-2013 la aproximativ 40 de legi în 2016, ceea ce 
înseamnă că o mare parte a problematicii schimbărilor 
climatice este acoperită deja de legislaţie;
• Provocarea pentru viitor constă în consolidarea şi 
completarea legilor existente, şi mai puţin în elaborarea 
unor noi cadre legislative. Majoritatea ţărilor (dar nu toate) 
au deja baza legală pe care pot fi fundamentate viitoare 
măsuri referitoare la schimbările climatice;
• Ţările cu venituri mici sunt cele mai active în 
elaborarea legislaţiei privind schimbările climatice. 
Acţiunea lor legislativă se concentrează mai degrabă pe 
creşterea rezilienţei la schimbările climatice decât pe 
reducerea emisiilor de gaze;
• Schimbările climatice trebuie integrate mai bine în 
strategiile de dezvoltare. Datele arată că numai patru din 10 
ţări au integrat explicit schimbările climatice în planurile 
lor naţionale de dezvoltare;
• Acţiunile legiuitorilor sunt completate de instanţe, 
ale căror hotărâri vizează implementarea cadrului legislativ 
existent sau servesc drept bază pentru reglementarea 
emisiilor de gaze cu efect de seră. În afara teritoriului SUA, 
au existat peste 250 de cazuri în instanţă în care 
schimbările climatice au reprezentat un factor relevant.

Cele trei publicaţii pot fi consultate integral 
pe pagina de website a UIP, la adresa: 
http://www.ipu.org/english/pblctns.htm.
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GRUPUL ROMÂN AL UNIUNII INTERPARLAMENTARE 

COMITETUL DIRECTOR 

PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Peţa Eliza-Mădălina
Deputat PSD

M
Stan loan

Senator PSD

VICEPREŞEDINTE

Oprea Dumitru
Deputat PNL

SECRETAR SECRETAR

TREZORIER

Marin Gheorghe Mihail Radu-Mihai
Senator PSD Senator USR

Derzsi Ákos
Senator UDMR

MEMBRI

Stănescu Paul
Senator PSD

Boboc Valentin Gabriel
Deputat PSD

Andruşcă Dănuţ Bogdan Gheorghe-Dănuţ
Deputat PSD Deputat PSD
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Gavrilitá Bianca-Mirima Nosa Iuliu Petric Octavian
Deputat PSD Deputat PSD Deputat PSD

Todor Adrian Tudor Beatrice Oprea Mario-Ovidiu
Deputat PSD Deputat PSD Senator PNL

Vela Ion Marcel Palăr Ionel Şovăială Constantin
Senator PNL Deputat PNL Deputat PNL

Voicu Mihai Alexandru Ghinea Cristian Kelemen Hunor
Deputat PNL Deputat USR Deputat UDMR

Gavrilescu Graţiela Leocadia Turcescu Robert-Nicolae Petreţchi Nicolae-Miroslav
Deputat ALDE Deputat PMP Deputat Minorităţi naţionale
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Componenţa Birourilor executive ale Grupurilor parlamentare de prietenie

Africa de Sud
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Albania
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Algeria
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Fejér Laszlo-Ödön, senator UDMR 
Pavel Marian, senator PSD 
Duruş Vlad-Emanuel, deputat USR

Botnariu Emanuel-Gabriel, senator PSD
Dănăilă Leon, senator PNL
Stoica Bogdan-Alin, deputat Minorităţi

Gudu Vasile, deputat PNL
Magyar Loránd-Bálint, deputat UDMR
Andrei Alexandru-Ioan, deputat PSD

Belgia
Preşedinte Manda Iulian-Claudiu, senator PSD
Vicepreşedinte Ciofu Tamara-Dorina, deputat PSD
Secretar Iurişniţi Cristina-Ionela, deputat USR

Bolivia
Preşedinte Coliu Doru-Petrişor, deputat PMP
Vicepreşedinte Tripa Florin-Dan, deputat PSD
Secretar Huţucă Bogdan-Iulian, deputat PNL

Bosnia şi Herţegovina
Preşedinte Simionca Ionuţ, deputat PMP
Vicepreşedinte Răcuci Claudiu-Vasile, deputat PNL
Secretar Dinu Cristina-Elena, deputat PSD

Arabia Saudită
Preşedinte Palăr Ionel, deputat PNL 
Vicepreşedinte Iftimie Neculai, deputat PSD 
Secretar Matei Constantin-Bogdan, senator PSD

Argentina
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Armenia
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Australia
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Austria
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Azerbaidjan
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Bahrein
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Belarus
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Suciu Vasile-Daniel, deputat PSD 
Ruse Mihai, senator ALDE 
Marin Nicolae, senator PSD

Vosganian Varujan, deputat ALDE 
Preda Cezar-Florin, deputat PNL 
Kelemen Hunor, deputat UDMR

Bejinariu Eugen, deputat PSD 
Cîţu Florin-Vasile, senator PNL 
Botnariu Emanuel-Gabriel,senator PSD

Dírzu loan, deputat PSD
Salan Viorel, senator PSD
Sighiartáu Robert-Ionatan, deputat PNL

Dobre Victor Paul, deputat PNL 
Socotar Gheorghe-Dinu, deputat PSD 
Hadârcă Ion, senator ALDE

Apjok Norbert, deputat UDMR 
Pîrvulescu Eugen, senator PNL 
Răduţ Violeta, deputat PSD

Chirteş Ioan-Cristian, senator PNL 
Andruşcă Dănuţ, deputat PSD 
Lupu Victorel, senator PSD

Brazilia
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Bulgaria
Preşedinte

Vicepreşedinte
Secretar

Canada
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Cehia
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Chile
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

RP Chineză
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Cipru
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Columbia
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Chiriţă Dumitru, deputat PSD 
Calotă Florică Ică, deputat ALDE 
Ştefan Viorel, deputat PSD

Csokany Petronela-Mihaela, deputat 
Minorităţi
Boboc Valentin Gabriel, deputat PSD 
Babuş Radu, deputat PSD

Cazanciuc Robert-Marius, senator PSD 
Hărău Eleonora-Carmen, senator PNL 
Drulă Cătălin, deputat USR

Călin Ion, deputat PSD
Kulcsár-Terza József-Gyorgy, deputat UDMR
Roşea Lucreţia, deputat PSD

Oprea Dumitru, deputat PNL 
Nicolicea Eugen, deputat PSD 
Goţiu Remus Mihai, senator USR

Bădălău Niculae, senator PSD 
Ştirbu Gigel-Sorinel, deputat PNL 
Intotero Natalia-Elena, deputat PSD

Chisăliţă Ioan-Narcis, senator PSD 
Stocheci Cristina-Mariana, senator PSD 
Bran Ioana, deputat PSD

Benga Tudor-Vlad, deputat USR 
Solomon Adrian, deputat PSD 
Surgent Marius-Gheorghe, deputat ALDE
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Congo
Preşedinte Velcea Nicolae, deputat PSD 
Vicepreşedinte Fălcoi Nicu, senator USR
Secretar Biro Zsolt-Istvan, deputat UDMR

Filipine
Preşedinte Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel, deputat USR
Vicepreşedinte Nasra Gabriel-Horia, deputat PSD
Secretar Savin Emanoil, senator PSD

Republica Coreea
Preşedinte Avram Nicolae, senator PSD
Vicepreşedinte Mihalescul Dumitru, deputat PNL
Secretar Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel, deputat USR

Costa Rica
Preşedinte Lovin Dumitru, deputat ALDE
Vicepreşedinte Kulcsâr-Terza Jozsef-Gyorgy, deputat UDMR
Secretar Niţă Nicu, deputat PSD

Finlanda
Preşedinte Şotcan Theodora, deputat PSD
Vicepreşedinte Butunoi Ionel-Daniel, senator PSD
Secretar Cherecheş Florica, deputat PNL

Franţa - Senat
Preşedinte Orţan Ovidiu-Florin, senator PSD
Vicepreşedinte Bădulescu Dorin-Valeriu, senator PMP
Secretar Alexandrescu Vlad-Tudor, senator USR

Côte d'Ivoire
Preşedinte Lungu Dan, senator USR
Vicepreşedinte Moga Nicolae, senator PSD
Secretar Biro Zsolt-Istvan, deputat UDMR

Franţa - Camera Deputaţilor
Preşedinte Bucura-Oprescu Simona, deputat PSD 
Vicepreşedinte Turcan Raluca, deputat PNL 
Secretar Mârton Ârpâd Francisc, deputat UDMR

Croaţia
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Dohotaru Adrian-Octavian, deputat USR 
Marin Gheorghe, senator PSD 
Căprar Dorel-Gheorghe, deputat PSD

Georgia
Preşedinte Pleşoianu Liviu Ioan Adrian, deputat PSD
Vicepreşedinte F ej er Lâszlo-Odon, senator UDMR
Secretar Cozmanciuc Comeliu-Mugurel, deputat PNL

Cuba
Preşedinte Gorghiu Alina-Ştefania, senator PNL
Vicepreşedinte Simonis Alfred - Robert, deputat PSD
Secretar Oprea Ştefan-Radu, senator PSD

Germania
Preşedinte Tudose Mihai, deputat PSD
Vicepreşedinte Korodi Attila, deputat UDMR
Secretar Pirtea Marilen-Gabriel, deputat PNL

Danemarca
Preşedinte Sbîmea Liliana, senator PSD
Vicepreşedinte Avram Constantin, deputat ALDE
Secretar Andronache Gabriel, deputat PNL

Ecuador
Preşedinte Benga Tudor-Vlad, deputat USR
Vicepreşedinte Raeţchi Ovidiu Alexandru, deputat PNL
Secretar Manole Petre-Florin, deputat PSD

Egipt
Preşedinte Tudor Beatrice, deputat PSD
Vicepreşedinte Nicoară Romeo Florin, deputat PNL
Secretar Ganea Ion, senator PMP

Elveţia
Preşedinte Bârlădeanu Dragoş-Petruţ, deputat PSD
Vicepreşedinte Mihu Ştefan, senator PSD
Secretar Filipescu Răducu-George, senator PNL

Emiratele Arabe Unite
Preşedinte Băişanu Ştefan-Alexandru, deputat ALDE
Vicepreşedinte Muşoiu Ştefan, deputat PSD
Secretar Todor Adrian, deputat PSD

Estonia
Preşedinte Bende Sândor, deputat UDMR
Vicepreşedinte Benea Adrian-Dragoş, senator PSD
Secretar Zamfira Constantin-Cătălin, deputat PSD

Grecia
Preşedinte Diaconescu Renică, senator PSD
Vicepreşedinte Popa Ion, senator PNL
Secretar Balint Liviu-Ioan, deputat PMP

Guineea
Preşedinte Stamatian Vasile-Florin, deputat PNL
Vicepreşedinte Botez Mihai-Cătălin, deputat USR
Secretar Badea Leonardo, deputat PSD

India
Preşedinte Birchall Ana, deputat PSD
Vicepreşedinte Mareş Mara, deputat PNL
Secretar Vasile Daniel, deputat Minorităţi

Indonezia
Preşedinte Nicoară Romeo Florin, deputat PNL
Vicepreşedinte Fălcoi Nicu, senator USR
Secretar Şova Lucian, deputat PSD

Iordania
Preşedinte Verestoy Attila, senator UDMR
Vicepreşedinte Gavriliţă Bianca-Miruna, deputat PSD
Secretar Firczak Iulius Marian, deputat Minorităţi

Irak
Preşedinte Ungureanu Emanuel-Dumitru, deputat USR
Vicepreşedinte Axinte Vasile, deputat PSD
Secretar Dinică Silvia-Monica, senator USR
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Iran
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Popescu Virgil-Daniel, deputat PNL 
Itu Comel, deputat PSD 
Vela Ion Marcel, Senator PNL

Republica Macedonia
Preşedinte Chirteş Ioan-Cristian, senator PNL 
Vicepreşedinte Paraschiv Rodica, deputat PSD 
Secretar Popa Florin, deputat PNL

Irlanda
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Popa Mihai Valentin, senator PSD 
Arcan Emilia, senator PSD 
Bina Dănuţ, deputat PNL

Malaysia
Preşedinte Lungu Vasile-Cristian, senator PMP
Vicepreşedinte Drăghici Mircea-Gheorghe, deputat PSD
Secretar Ştefan Ion, deputat PNL

Islanda
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Olteanu Daniel, deputat PNL 
Weber Mihai, deputat PSD 
Halici Nicuşor, deputat PSD

Malta
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Popa Comei, senator PNL 
Pană Adriana Doina, deputat PSD 
Derzsi Âkos, senator UDMR

Israel
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Vlase Petru Gabriel, deputat PSD 
Vexler Silviu, deputat Minorităţi 
Preda Radu Cosmin, senator PSD

Marea Britanie
Preşedinte Pop Andrei, deputat PSD 
Vicepreşedinte Cazan Mircea-Vasile, senator PNL 
Secretar Mînzatu Roxana, deputat PSD

Italia
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Dumitrache Ileana Cristina, deputat PSD 
Grosaru Andi-Gabriel, deputat Minorităţi 
Pauliuc Nicoleta, senator PNL

Maroc
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Baciu Gheorghe, senator PMP
Cocoş Vasile, deputat PSD
Banias Mircea Marius, deputat independent

Japonia
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Pop Georgian, deputat PSD 
Ilie Viorel, senator ALDE 
Săftoiu Ana Adriana, deputat PNL

Mexic
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Nosa Iuliu, deputat PSD
Abu-Amra Lavinia-Corina, deputat USR
Marin Nicolae, senator PSD

Kazahstan
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Iordache Florin, deputat PSD 
Borza Remus-Adrian, deputat ALDE 
Alexe Costel, deputat PNL

Mongolia
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Dehelean Silviu, deputat USR 
Burciu Cristina, deputat PSD 
Heiuş Lucian-Ovidiu, deputat PNL

Kuwait
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Cupă Ion, deputat ALDE 
Vela Ion Marcel, senator PNL 
Silistru Doina, senator PSD

Muntenegru
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Diaconu Adrian-Nicolae, senator PSD 
Bozianu Nicoleta-Cătălina, deputat PMP 
Dinu Nicoleta-Ramona, senator USR

Letonia
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Liban
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Todoran Adrian-Mihăiţă, deputat PMP 
Găină Mihăiţă, deputat PSD 
Vîlceanu Dan, deputat PNL

Rădulescu Alexandru, deputat PSD 
Moldovan Sorin Dan, deputat PNL 
Cosma Andreea, deputat PSD

Norvegia
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Olanda
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Popescu Pavel, deputat PNL 
Sitterli Ovidiu-Ioan, deputat PSD 
Florea Damian, deputat ALDE

Toma Vasilica, senator PSD
Pale Danut, deputat PSD
Gerea Andrei Dominic, deputat ALDE

Lituania
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Luxemburg
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Vîlceanu Dan, deputat PNL
Matei Călin-Vasile-Andrei, deputat PSD
Talpoş loan Iustin, senator PMP

Mocioalcă Ion, deputat PSD 
Achiţei Vasile-Cristian, deputat PNL 
Lazăr Sorin, deputat PSD

Oman
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Pakistan
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Mărgărit Mitică-Marius, deputat PSD 
Vlad Sergiu Cosmin, deputat USR 
Rădulescu Dan-Răzvan, deputat USR

Alexe Costel, deputat PNL
Bota Marius Sorin-Ovidiu, deputat PSD
Nea|a Eugen, deputat PSD
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Panama
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Simionca Ioan, senator ALDE 
Nicoară Romeo Florin, deputat PNL 
Presură Alexandra, deputat PSD

Spania
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Peru
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Stancu Florinei, deputat PSD 
Soporan Aurel-Horea, senator PSD 
Voicu Mihai Alexandru, deputat PNL

Suedia
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Polonia
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Portugalia
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Deneş loan, senator PSD 
Longher Victoria, deputat Minorităţi 
Tănăsescu Alina Elena, deputat PSD

Tîlvăr Angel, deputat PSD 
Turcescu Robert-Nicolae, deputat PMP 
Manoliu Dan, senator PSD

Thailanda
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Tunisia
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Qatar
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Furtună Mírela, deputat PSD 
Cazanciuc Robert-Marius, senator PSD 
Nechifor Cătălin-Ioan, deputat PSD

Federaţia Rusă
Preşedinte Ignat Miron, deputat Minorităţi
Vicepreşedinte Arcaş Viorel, senator PSD
Secretar Dobrovici-Bacalbaşa Nicolae, deputat PSD

Turcia
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Turkmenistan
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Senegal
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Serbia
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Singapore
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Iurişniţi Cristina-Ionela, deputat USR 
Abu-Amra Lavinia-Corina, deputat USR 
Floroiu Ionel, deputat PSD

Sibinescu Ionuţ, senator ALDE 
Farago Petru, deputat UDMR 
Mazilu Liviu-Lucian, senator PSD

Bănicioiu Nicolae, deputat PSD 
Bama Ilie Dan, deputat USR 
Paturcă Roxana-Natalia, senator PSD

Ucraina
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Ungaria
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Uruguay
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Siria
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Slovacia
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Slovenia
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Pop Rareş-Tudor, deputat USR 
Prisnel Adrian-Claudiu, deputat USR 
Dogariu Eugen, senator PSD

Furie Iarko, deputat Minorităţi 
Chiriac Viorel, deputat PSD 
Sebestyen Csaba-Istvân, deputat UDMR

Stroe Ionuţ-Marian, deputat PNL 
Nistor Laurenţiu, deputat PSD 
Teodorovici Eugen-Orlando, senator PSD

Venezuela
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Vietnam
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Zambia
Preşedinte
Vicepreşedinte
Secretar

Zamfir Daniel-Cătălin, senator PNL 
Creţu Gabriela, senator PSD 
Covaciu Severica-Rodica, senator PMP

Craioveanu Elena-Lavinia, senator PSD 
Ionaşcu Gabi, senator PMP 
Calista Mara-Daniela, deputat PNL

Jivan Luminiţa-Maria, deputat PSD 
Culeafă Mihai, deputat PNL 
Niţă Ilie, senator ALDE

Mirea Siminica, senator PNL 
Bălănescu Alexandru, deputat PSD 
Coliu Doru-Petrişor, deputat PMP

Ponta Victor-Viorel, deputat PSD 
Bichineţ Comeliu, deputat PMP 
Chiţac Vergii, senator PNL

Antal Istvan Janos, deputat UDMR 
Roman Ioan Sorin, deputat PSD 
Lupascu Costel, deputat PSD

Balan loan, deputat PNL 
Suciu Matei, deputat PSD 
Vácaru Alin Vasile, deputat PSD

Biro Zsolt-Istvan, deputat UDMR 
Pop Gheorghe, senator PSD 
Fenechiu Cătălin-Daniel, senator PNL

Heiuş Lucian-Ovidiu, deputat PNL 
lacomi Iulian, deputat PSD 
Lupaşcu Costel, deputat PSD

Pănescu Doru-Adrian, senator PSD 
Oros Nechita-Adrian, deputat PNL 
Popa Ştefan-Ovidiu, deputat PSD

Simion Lucian-Eduard, deputat PSD 
Anton Anton, deputat ALDE 
Gudu Vasile, deputat PNL

Ciolacu Ion-Marcel, deputat PSD 
Dehelean Silviu, deputat USR 
Gavriliţă Bianca-Miruna, deputat PSD
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❖  Cea de-a 136-a Adunare a UIP si reuniunile asociate (Dhaka, Bangladesh, 1-5 aprilie 2017)

Programul sesiunii de primăvară a UIP 
a inclus reuniuni ale organelor directoare 
şi de lucru ale organizaţiei, întruniri 
ale graupurilor geo-politice, dezbateri 
tematice, alte evenimente.

Adunarea a fost deschisă oficial printr-o ceremonie 
inaugurală la care au luat cuvântul: dna. Sheikh Hasina, 
primul ministru al Guvernului Republicii Bangladesh; 
dna. Shirin Sharmin Chaudhury, preşedinta 
Parlamentului din Bangladesh; dl. Saber Chowdhury, 
preşedintele UIP; dl. Miroslav Jenca, adjunct pentru 
afaceri politice al secretarului general al Naţiunilor 
Unite, care a prezentat mesajul dlui. Antonio Guterres.

La lucrări au participat: delegaţii parlamentare din peste 
130 de ţări, reprezentanţi ai adunărilor parlamentare cu 
statut de membru asociat (Parlamentul Latino-American, 
Parlamentul Arab, Adunarea Legislativă Est-Africană 
s.a.); observatori din partea sistemului Naţiunilor Unite 
(inclusiv FAO, UNHCR, UNICEF, PNUD, UNESCO, 
OMS), a Fondului Monetar Internaţional, a unor reţele şi 
adunări interparlamentare (între care: APM, APCEMN, 
Uniunea Interparlamentară Arabă, Uniunea Parlamentară 
Africană, Organizaţia Mondială a Parlamentarilor 
împotriva Corupţiei), a unor organizaţii internaţionale 
precum Comitetul Internaţional al Crucii Roşii, 
Internaţionala Socialistă, Internaţionala Liberală, IDEA 
Internaţional.

Din delegaţia condusă de dl. deputat Dumitru Oprea, 
vicepreşedinte al Biroului Executiv al GRUI, au făcut 
parte: dl. deputat Gheorghe-Dănuţ Bogdan, membru al 
Comitetului Director al GRUI; dna. senator 
Roxana-Natalia Paţurcă, dna. senator Silvia-Monica 
Dinică şi dl. deputat Marian-Gheorghe Cucşa, membri 
ai GRUI.

A. CONSILIUL DIRECTOR

La lucrările Consiliului Director au participat dna. 
senator Roxana-Natalia Paţurcă şi dnii. deputaţi 
Dumitru Oprea şi Gheorghe-Dănuţ Bogdan. Consiliul 
a adoptat diverse decizii privind componenţa, programele 
şi politicile organizaţiei.

Între altele, Consiliul:
- a aprobat afilierea la UIP a parlamentelor din 
Tuvalu şi Republica Centrafricană, astfel că, în prezent, 
numărul parlamentelor membre ale UIP se ridică la 173;
- a examinat primele măsuri adoptate de 
organizaţie pentru transpunerea în practică a Strategiei 
UIP 2017-2021 şi care au vizat, în principal, obiectivele 
referitoare la: consolidarea parlamentelor democratice; 
egalitatea de gen şi respectarea drepturilor femeilor; 
apărarea şi promovarea drepturilor omului; consolidarea 
păcii, prevenirea conflictelor şi securitatea; emanciparea 
tinerilor; mobilizarea parlamentelor în sprijinul agendei 
globale de dezvoltare; Consiliul a aprobat: crearea, de 
către UIP, a unui Centru pentru inovaţie în parlament, 
care va ajuta parlamentele să devină mai responsabile, 
mai eficiente şi mai transparente, prin utilizarea inovativă 
a instrumentelor şi serviciilor digitale; marcarea Zilei 
Internaţionale a Democraţiei -  15 septembrie 2017 prin 
acţiuni dedicate împlinirii a 20 de ani de la adoptarea, de 
către UIP, a Declaraţiei universale privind democraţia 
(Cairo, 1997); un set de măsuri pentru creşterea ponderii 
tinerilor parlamentari în delegaţiile naţionale la sesiunile 
UIP şi în structurile de lucru ale Uniunii;
- a luat notă de situaţia financiară a Uniunii şi a 
aprobat modalităţile de utilizare a Fondului solidarităţii 
parlamentare, destinat dezvoltării relaţiilor dintre 
organizaţie şi parlamente nemembre, din ţări în curs de 
dezvoltare, în pregătirea unei afilieri ulterioare.

În baza recomandării unanime a membrilor Comitetului 
Executiv al UIP, Consiliul a decis să reînnoiască mandatul 
actualului secretar general al organizaţiei, dl. Martin 
Chungong, pentru perioada 2018-2022.

B. ADUNAREA

Cea de-a 136-a Adunare s-a întrunit sub preşedinţia dnei. 
Shirin Sharmin Chaudhury, preşedinta Parlamentului din 
Bangladesh. În plenul Adunării, s-a adresat 
parlamentarilor dl. Kailash Satyarthi, laureat al Premiului 
Nobel pentru Pace, preşedintele mişcării Marşul Global 
împotriva Muncii Copiilor.

Tema dezbaterii generale s-a intitulat Corectarea 
inegalităţilor: asigurarea demnităţii şi bunăstării pentru 
toţi. Din partea delegaţiei române a luat cuvântul dl. 
deputat Dumitru Oprea care: a prezentat viziunea 
României privind politicile publice, arătând că acestea 
au drept obiectiv consolidarea unei societăţi bazate pe 
principii incluzive, prin stimularea unei creşteri 
economice inteligente şi durabile; a reamintit că 
parlamentele naţionale sunt agenţi puternici ai 
schimbării, parlamentarii având responsabilitatea de 
a se asigura că problematica inegalităţii este abordată 
cu seriozitate în contextul măsurilor pentru 
implementarea ODD la nivel naţional; a subliniat că
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doar prin promovarea unor politici 
economice şi sociale realiste şi 
coerente, care definesc o piaţă a 
muncii dinamică, flexibilă şi 
performantă, rata şomajului, 
sărăcia şi excluderea socială pot fi 
reduse; a evocat Declaraţia privind 
Obiectivele Dezvoltarii Durabile, 
adoptată de Parlamentul României 

în 2016, care afirmă că promovarea cu succes a 
dezvoltării durabile este posibilă numai dacă 
obiectivele naţionale pe care ni le propunem reflectă în 
mod real aşteptările şi nevoile populaţiei, iar deciziile 
adoptate pentru implementarea lor conduc la creşterea 
calităţii vieţii şi a bunăstării tuturor.

Adunarea a adoptat:
- Comunicatul de la Dhaka, care sintetizează principalele 
concluzii şi recomandări ale dezbaterii generale, 
propunând diverse măsuri pentru reducerea inegalităţilor în 
plan naţional şi la nivel global: perfecţionarea cadrului 
legislativ (consolidarea statului de drept, apărarea 
drepturilor omului şi consacrarea, inclusiv prin Constituţie, 
a principiului egalităţii de şanse pentru toţi; facilitarea 
accesului cetăţenilor, inclusiv al celor vulnerabili, la 
procesele politice şi electorale); creşterea 
reprezentativităţii parlamentelor (deschidere către cetăţeni 
şi implicarea acestora în procesele decizionale; creşterea 
transparenţei şi adoptarea legislaţiei anti-corupţie; 
orientare mai accentuată către nevoile tinerei generaţii); 
dezvoltare economică în beneficiul tuturor (creşterea 
investiţiilor în bunuri publice, precum sănătatea, 
transportul sau educaţia; combaterea evaziunii fiscale; legi 
şi regulamente anti-trust; stimularea antreprenoriatului şi 
susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii); consolidarea 
dialogului social şi a capitalului uman (legi care apără 
drepturile lucrătorilor; scheme de pensii publice 
consolidate; educaţie publică accesibilă, la toate nivelele şi 
programe de instruire, inclusiv pentru grupurile 
vulnerabile); creşterea cooperării internaţionale 
(îmbunătăţirea calităţii şi volumului asistenţei pentru 
dezvoltare; practici comerciale corecte; reprezentarea 
corectă a intereselor ţărilor în curs de dezvoltare în 
instituţiile de guvernanţă economică şi financiară globală);
- rezoluţia intitulată Acţiune internaţională urgentă pentru 
salvarea a milioane de oameni care suferă din cauza 
foametei si a secetei în zone din Africa si în Yemen (punct 
de urgenţă inclus pe agenda Adunării la propunerea 
delegaţiilor din Marea Britanie, Belgia şi Kenya);
- rezoluţia privind rolul parlamentului în respectarea 
principiului non-intervenţiei în afacerile interne ale 
statelor, elaborată de Comisia UIP pentru pace şi securitate 
internaţională;
- rezoluţia privind incluziunea financiară a femeilor, 
elaborată de Comisia UIP pentru dezvoltare durabilă, 
finanţe şi comerţ. Rezoluţia include un număr important

de propuneri şi recomandări promovate de GRUI şi 
care evidenţiază: importanţa programelor de educaţie 
financiară; necesitatea revizuirii legislaţiei care 
discriminează femeile în aspecte legate de muncă, 
familie sau proprietate; rolul strategiilor naţionale de 
incluziune financiară, care trebuie să conţină obiective 
de politică şi ţinte cantitative pentru incluziunea 
financiară a femeilor; importanţa datelor dezagregate 
pe criterii de gen, ca bază în dezvoltarea politicilor de 
incluziune financiară; necesitatea reducerii decalajului 
digital dintre ţări în domeniul IC&T; rolul Asistenţei 
Oficiale pentru Dezvoltare în extinderea incluziunii 
financiare; importanţa asigurării, în paralel cu 
măsurile de incluziune financiară, a unei protecţii 
adecvate a consumatorilor; rolul parlamentelor în 
crearea condiţiilor necesare pentru o implicare efectivă 
a femeilor în dialogul şi procesele decizionale care 
vizează incluziunea financiară.

C. COMISIILE PERMANENTE

1. Comisia pentru pace şi securitate internaţională s-a
reunit sub preşedinţia dnei. Laura Rojas (Mexic) pentru a 
dezbate şi finaliza textul rezoluţiei intitulate Rolul 
parlamentelor în respectarea principiului non-intervenţiei 
în afacerile interne ale statelor. Lucrările au avut ca suport 
memorandumul şi proiectul de rezoluţie elaborate de 
co-raportori - dna. Skevi Koutra-Koukouma (Cipru) şi dl. 
Konstantin Kosachev (Federaţia Rusă) - şi peste 140 
amendamente propuse de 18 delegaţii naţionale. Din 
partea GRUI, a participat dl. deputat Dumitru Oprea.

2. Comisia pentru dezvoltare durabilă, finanţe şi 
comerţ şi-a defaşurat lucrările sub preşedinţia dnei. 
Saumura Tiulong (Cambodgia). Comisia a dezbătut şi 
finalizat textul rezoluţiei cu tema Promovarea cooperării 
internaţionale în sprijinul Obiectivelor Dezvoltării 
Durabile, în special pentru incluziunea financiară a 
femeilor, în baza memorandumului şi proiectului de 
rezoluţie elaborate de co-raportori - dna. Gabriela Cuevas 
(Mexic) şi dl. N.K. Premachandran (India) - şi a unui 
număr de 85 de amendamente propuse de 15 delegaţii 
naţionale, inclusiv România, cu precizarea că Forumul 
Femeilor Parlamentare şi-a exprimat oficial sprijinul 
pentru majoritatea propunerilor României.

Dna. senator Silvia-Monica Dinică a participat la
dezbateri şi la 
elaborarea textului 
final al rezoluţiei, 
a r g u m e n t â n d  
a m e n d a m e n t e l e  
propuse de România şi 
care au fost acceptate, 
în marea lor 
majoritate.
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3. Comisia pentru democraţie şi drepturile 
omului, prezidată de dna. Botlogile Tshireletso

(Botswana), a organizat 
două dezbateri intitulate
Diversitatea, o valoare 
comună: cea de-a 20-a 
aniversare a Declaraţiei 
Universale privind 
Democraţia (în
pregătirea unei viitoare 
rezoluţii pe acest subiect) 

şi Rolul parlamentarilor în promovarea bunăstării si 
sănătăţii tinerilor. GRUI a fost reprezentat de dl. deputat 
Marian-Gheorghe Cucşa.

4. Comisia pentru Naţiunile Unite s-a reunit sub 
preşedinţia dlui. Anti Avsan (Suedia). Membrii Comisiei 
au discutat despre monitorizarea, la nivel parlamentar, a 
Obiectivelor Dezvoltării Durabile, în pregătirea sesiunii 
2017 a Forumului politic la nivel înalt al ONU privind 
Dezvoltarea Durabilă şi au dezbătut tema principală a 
forumului: Eradicarea sărăciei si promovarea 
prosperităţii într-o lume în schimbare. Dezbaterile au

fost precedate de 
prezentări introductive 
realizate de parlamentari 
din Bangladesh, Fiji, 
Germania, Thailanda şi 
de experţi ai PNUD, UN 
Women şi ai Comisiei 
Economice şi FOTO 
Sociale a ONU pentru 

Asia şi Pacific. Din partea GRUI a participat dl. deputat 
Gheorghe-Dănuţ Bogdan.

D. FORUMUL FEM EILOR PARLAMENTARE

Forumul şi-a desfăşurat lucrările sub preşedinţia dnei. 
Dipu Moni, membră a Parlamentului din Bangladesh şi a 
reunit delegaţii parlamentare din 73 de ţări şi 
reprezentanţi ai unor organizaţii internaţionale. Din 
partea GRUI au participat dnele. senator 
Roxana-Natalia Paţurcă şi Silvia-Monica Dinică.

Lucrările au debutat 
cu alocuţiunile de bun 
venit ale preşedintei 
Parlamentului din
Bangladesh, dna. Shirin 
Sharmin Chaudhury şi 
preşedintelui UIP, dl. 
Saber Chowdhury.

Programul a inclus:
- informări despre activităţile recente ale UIP în domeniul 
egalităţii de gen şi situaţia ponderii bărbaţilor şi femeilor 
în delegaţiile participante la cea de-a 136-a Adunare;

- un schimb de opinii cu privire la aplicarea Planului de 
acţiune al UIP pentru parlamente sensibile la 
dimensiunea de gen (2012), în baza prezentărilor 
realizate de dna. Liz McInnes, membră a Camerei 
Comunelor din Marea Britanie şi dl. David Ekwee 
Ethuro, preşedintele Senatului din Kenya;
- o dezbatere cu tema Consolidarea statutului fetelor 
astăzi, pentru realizarea unei dezvoltări durabile mâine, 
în cadrul căreia au fost prezentate iniţiative menite să 
faciliteze accesul fetelor la îngrijiri de sănătate, educaţie 
şi formare profesională, să le protejeze împotriva 
discriminării şi violenţei, să le implice în procesele 
decizionale care le interesează în mod nemijlocit.

Forumul a examinat în detaliu şi tema incluziunii 
financiare a femeilor, în cadrul a două grupuri de lucru 
care au abordat: reforma cadrelor de reglementare si 
schimbarea normelor culturale; promovarea accesului 
femeilor vulnerabile la oportunităţi si servicii financiare. 
În intervenţia sa din primul grup de lucru, dna. senator 
Silvia-Monica Dinică a arătat că: politicile de 
cooperare pentru dezvoltare pot constitui un real 
catalizator al incluziunii financiare a femeilor, atât în 
mod direct, prin derularea unor programe în 
domeniu, cât şi indirect, prin crearea infrastructurii 
necesare şi a unui mediu favorabil egalităţii de gen; 
implementarea agendei globale pentru dezvoltare 
oferă parlamentelor ocazia de a acţiona eficient 
pentru îm bunătăţirea statutului femeii în societate şi, 
implicit, pentru creşterea incluziunii financiare a 
femeilor; este imperativ necesară crearea unui cadru 
instituţional şi legislativ care să le ofere femeilor 
posibilitatea de a participa efectiv, pe picior de 
egalitate cu bărbaţii, la adoptarea deciziilor politice 
privind incluziunea financiară.

În contextul dezbaterii ocazionate de lansarea ediţiei 
2017 a hărţii Femeile în politică, dna. senator 
Roxana-Natalia Paţurcă s-a referit la situaţia din 
România, menţionând prevederile Legii privind 
egalitatea de şanse pentru fem ei si bărbaţi referitoare 
la asigurarea, de către partidele politice, a unei 
reprezentari echilibrate a bărbaţilor şi femeilor pe 
listele de candidaţi la alegerile locale, generale şi 
pentru Parlamentul European. Dna. senator a 
precizat că, la alegerile generale din 2016, femeile au 
reprezentat 30% din numărul total de candidaţi şi în 
noul parlament procentul de femei a crescut faţă de 
legislatura precedentă, iar prezenţa femeilor, inclusiv 
a tinerelor femei, în structurile de conducere ale celor 
două Camere şi ale grupurilor politice parlamentare 
este mai semnificativă; pentru o implicare sporită a 
femeilor în viaţa politică, este nevoie de solidaritate 
între femei, de perseverenţă, de acţiuni concertate ale 
femeilor parlamentare, atât în partidele din care fac 
parte, cât şi la nivel transpartinic; măsuri precum 
cotele electorale pentru femei nu pot avea efecte
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durabile decât dacă sunt dublate de eforturi pentru 
eliminarea cauzelor profunde ale subreprezentării 
femeilor în politică, prin consolidarea statutului 
economic şi social al femeii şi combaterea 
stereotipurilor de gen; parlamentele pot avea o 
contribuţie decisivă la realizarea acestor deziderate în 
măsura în care înţeleg să se implice în transpunerea, la 
nivel naţional, a noii agende globale a dezvoltării 
durabile şi să promoveze egalitatea de gen atât ca 
obiectiv de sine stătător, cât şi ca factor esenţial pentru 
realizarea tuturor celorlalte Obiective ale Dezvoltarii 
Durabile.

E. FORUMUL TINERILOR PARLAMENTARI

Forumul a reunit parlamentari cu vârste de până la 45 de 
ani în scopul identificării celor mai bune modalităţi de 
integrare a opiniilor şi perspectivelor tinerilor în

dezbaterile şi documentele 
sesiunii. GRUI a fost 
reprezentat de dnele. 
senator Roxana-Natalia 
Paţurcă şi Silvia-Monica 
Dinică şi de dl. deputat 
M a r i a n - G h e o r g h e  
Cucşa.

Participanţii s-au informat reciproc despre cele mai 
recente evoluţii din diferite ţări şi dificultăţile întâmpinate 
în eforturile de promovare a tinerilor; au examinat tema 
dezbaterii generale a Adunării - Corectarea inegalităţilor: 
asigurarea demnităţii si bunăstării pentru toţi - si 
proiectele de rezoluţii privind principiul non-intervenţiei 
în afacerile interne si incluziunea financiară a femeilor, 
elaborând mai multe recomandări despre şi pentru tineri; 
au trecut în revistă activităţile viitoare ale UIP cu relevanţă 
pentru obiectivele Forumului, inclusiv lansarea campaniei 
Not Too Young To Run, iniţiativă comună a ONU, UIP şi a 
unor organizaţii ale societăţii civile, care susţine dreptul 
tinerilor de a candida în alegeri.

La încheierea reuniunii, a fost ales un nou Consiliu de 
conducere al Forumului şi un nou preşedinte, în persoana 
dnei. Mourine Osoru, membră a Parlamentului din Uganda.

F. ALTE EVENIMENTE

În marja sesiunii, delegaţia GRUI a participat la panelul cu 
tema înlăturarea barierelor pentru o sănătate mai bună a 
tinerei generaţii: o abordare multisectorială, eveniment 
organizat de UIP, în colaborare cu OMS, Parteneriatul 
pentru sănătatea mamei, a nou-născutului şi copilului şi 
Mişcarea SUN (Scaling Up Nutrition). Participanţii au pus 
accentul pe rolul parlamentarilor în asigurarea coerenţei 
măsurilor care vizează îmbunătăţirea stării de sănătate a 
tinerilor, evidenţiind importanţa unor acţiuni concertate pe

toate palierele - legislaţie, alocări bugetare, implementarea 
politicilor, dialogul cu societatea civilă - şi modalităţile 
prin care parlamentele îşi pot adapta structurile şi 
activitatea astfel încât să răspundă acestei cerinţe, cu 
luarea în considerare a tuturor factorilor care determină 
sau influenţează sănătatea adolescenţilor.

G. CONVORBIRI BILATERALE

Parlamentarii români au avut convorbiri cu omologi din 
ţara gazdă şi din: Belarus, Belgia, Canada, Cambodgia, 
Cehia, Germania, Namibia, Spania, în care au fost 
abordate teme de actualitate ale agendei internaţionale şi 
aspecte referitoare la problematica sesiunii şi programul 
de lucru al UIP.

***

În cadrul întrevederii cu dna. Sophie Katsarava, 
preşedinta Comisiei pentru relaţii externe din 
Parlamentul Georgiei, discuţiile s-au concentrat pe 
modalităţile de dezvoltare a cooperarii dintre cele două 
state, atât în plan parlamentar, cât şi în sferele economică 
şi a educaţiei.

Dna. Katsarava a adresat mulţumiri Guvernului şi 
Parlamentului României pentru sprijinul acordat în procesul 
de liberalizare, de către UE, a regimului de vize pentru 
cetăţenii georgieni, subliniind că acest moment deschide o 
nouă etapă a parcursului european şi euro-atlantic al 
Georgiei, şi a subliniat că prioritatea principală a guvernului 
georgian este consolidarea economiei, domeniu care oferă

numeroase oportunităţi de 
colaborare între cele două 
ţări.

Interlocutorii au apreciat 
nivelul excelent al 
relaţiilor bilaterale în 
plan guvernamental, 

manifestându-şi disponibilitatea de a dezvolta mai mult 
dialogul parlamentar, atât în cadrul UIP şi al altor 
organizaţii parlamentare internaţionale, precum şi între 
grupurile parlamentare de prietenie, comisiile pentru 
politică externă şi alte comisii de specialitate din forurile 
legislative român şi georgian. La sugestia delegaţiei 
române, s-a convenit organizarea unor întâlniri de lucru ale 
comisiilor economice din cele două parlamente, pentru 

asigurarea sprijinului parlamentar 
necesar impulsionării relaţiilor 
economice bilaterale, precum şi 
dezvoltarea colaborării la nivel 
universitar, apreciindu-se că Georgia, 
care îşi propune să devină un centru 
regional în domeniul educaţiei, poate 
beneficia de experienţa unor 
universităţi de prestigiu din România.
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ACTIVITĂŢI DIN SFERA COOPERĂRII CU NAŢIUNILE UNITE

În zilele de 5 şi 6 mai, sub patronajul dlui. Ilham Aliyev, preşedintele Republicii Azerbaidjan, la Baku au 
avut loc lucrările celui de-al patrulea Forum Mondial pentru Dialog Intercultural cu tema
Dezvoltarea dialogului intercultural: noi căi pentru promovarea securităţii, păcii si dezvoltării durabile, 
eveniment organizat de UNESCO în colaborare cu Alianţa Civilizaţiilor, Organizaţia Mondială a 

Turismului, Consiliul Europei şi Organizaţia Islamică pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.

Iniţiat în anul 2008 sub numele de „Procesul Baku“, forumul se reuneşte o dată la doi ani, facilitând interacţiunea si 
schimburile de opinii între persoane şi grupuri aparţinând diferitelor etnii, culturi şi religii, din întreaga lume, în scopul 
identificării unor acţiuni concrete pentru a sprijini diversitatea şi dialogul intercultural, bazat pe înţelegerea reciprocă.

La eveniment au participat şefi de guverne, miniştri, parlamentari, conducători ai unor organizaţii internaţionale, 
profesionişti în domeniul culturii, intelectuali de prestigiu şi jurnalişti, care au abordat teme precum credinţa, religia, 
migraţia, securitatea umană, educaţia, sportul, arta, dezvoltarea durabilă sau extremismul violent, prin prisma 
eforturilor de construire a încrederii şi cooperării între culturi şi civilizaţii. Parlamentul României a fost reprezentat de 
dl. senator Novák Csaba-Zoltán, vicepreşedinte al Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru relaţia cu UNESCO şi de dl. deputat Sorin-Dan Moldovan, membru al Comisiei. Din delegaţie a făcut parte şi dl. 
Alexandru Oprean, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

Programul a inclus sesiuni plenare, reuniuni tematice şi, în premieră, o dezbatere privind Rolul parlamentelor în 
construirea încrederii şi înţelegerii între culturi şi comunităţi, moderată de dl. Samad Seyidov, preşedintele Comisiei 
pentru relaţii externe şi interparlamentare din Adunarea Naţională a Republicii Azerbaidjan. Cu această ocazie, 
participanţii au reiterat rolul parlamentelor în crearea unor punţi între culturi şi au subliniat importanţa dialogului 
intercultural în consolidarea relaţiilor dintre parlamente şi în prevenirea escaladării violenţei.

În marja Forumului, delegaţia română a avut o întrevedere cu delegaţia azeră, prilej cu care fost exprimată dorinţa 
reciprocă de intensificare a dialogului dintre cele două state, inclusiv prin consolidarea Parteneriatului Strategic între 
România şi Azerbaidjan, reînnoirea Acordului interministerial de cooperare în domeniul culturii, participări reciproce la 
evenimente culturale de anvergură, precum târguri de carte, expoziţii şi festivaluri.

ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE DE PRIETENIE
ÎNTREVEDERI BILATERALE

9 mai - întrevederea domnului senator Niculae Bădălău, vicepreşedinte al Senatului, preşedintele 
Grupului parlamentar de prietenie România-R.P. Chineză şi a membrilor Grupului cu delegaţia 
Comisiei pentru afaceri externe a Conferinţei Consultative a Poporului Chinez, condusă de domnul 
Pan Yunhe, preşedintele Comisiei, cu ocazia vizitei oficiale efectuată în România în perioada 8-10 mai a.c.

12 mai - întrevederea domnului deputat Dumitru Chiriţă, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie 
România-Brazilia şi a domnului deputat Florică Ică Calotă, vicepreşedintele Grupului, cu E.S. domnul 
Eduardo Augusto Ibiapina de Seixas, Ambasadorul Republicii Federative a Braziliei la Bucureşti

22 mai - întrevederea domnului senator Verestoy Attila, preşedintele Grupului parlamentar de 
prietenie România-Iordania şi a membrilor Grupului cu delegaţia parlamentară condusă de domnul 
Faisal A k e f Al-Fayez, preşedintele Senatului Regatului Haşemit al Iordaniei, cu ocazia vizitei 
oficiale efectuată în România, în perioada 20-24 mai a.c. Din delegaţie a făcut parte şi domnul Haya 
Alqaraleh, preşedintele Grupului de prietenie omolog din parlamentul iordanian

■
 23 mai - întrevederea domnului senator Gheorghe Baciu, preşedintele Grupului parlamentar 

de prietenie România-Maroc şi a domnului deputat Vasile Cocoş, vicepreşedintele Grupului, cu

E.S. doamna Faouz E l Achchabi, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Regatului Maroc 
la Bucureşti
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26 mai - Întrevederea membrilor Grupului parlamentar de prietenie România-Portugalia şi a 
membrilor Comisiilor pentru afaceri europene din Senat si Camera Deputaţilor cu doamna Margarida 
Marques, secretar de stat pentru afaceri europene al Republicii Portugheze. La întrevedere a 
participat si E.S. domnul Joăo-Bernardo Weinstein, Ambasadorul Republicii Portugheze la Bucureşti

31 mai - întrevederea domnului senator Ioan Cristian Chirteş, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie 
România-Belarus, cu E.S. domnul Andrei Grinkevich, Ambasadorul Republicii Belarus la Bucureşti

6 iunie - întrevederea doamnei senator Alina-Stefania Gorghiu, preşedinta Grupului parlamentar de 
prietenie România-Cuba şi a membrilor Grupului cu E.S. doamna Nieves Ileana HernandezPortales, 
Ambasadorul Republicii Cuba la Bucureşti

7 iunie - întrevederea domnului senator Iulian-Claudiu Manda, vicepreşedinte al Senatului, 
preşedintele Grupului parlamentar de prietenie România-Belgia şi a membrilor Grupului cu delegaţia 
Comisiei pentru relaţii internaţionale a Parlamentului Federaţiei Valonia-Bruxelles, condusă de 
domnul Jacques Brotchi, preşedintele Comisiei, cu ocazia vizitei oficiale efectuată în România în 
perioada 6-9 iunie a.c.

20 iunie - întrevederea doamnei senator Alina-Stefania Gorghiu, preşedinta Grupului parlamentar de 
prietenie România-Cuba şi a membrilor Grupului cu delegaţia Camerei de Comerţ Bilaterală 
România-Cuba, condusă de domnul Ionel Constantin, preşedintele Camerei

ALTE EVENIMENTE
29 martie, Washington - întrevederea domnului senator Titus Corlăţean, membru al Grupului Pro 
America, cu membri ai Grupului de Prieteni ai României din Congresul SUA, cu ocazia participării la 
Conferinţa politică a Comitetului American pentru Afaceri Publice cu Israelul

2-9 iunie, Ulan Ude - Participarea domnului deputat Miron Ignat, preşedintele Grupului parlamentar 
de prietenie România-Federaţia Rusă, la cel de-al patrulea Festival internaţional de folclor 
”Razdaiysya korogod!”, destinat procesului de conservare şi dezvoltare a culturii etnicilor ruşi de 
credinţă ortodoxă starovera

4-6 iunie, Washington - Participarea domnului deputat Petru Gabriel Vlase, vicepreşedinte al Camerei 
Deputaţilor, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie România-Israel, la Forumul Mondial al 
Comitetului American al Evreilor cu tema ’’Puterea de a acţiona”

19-21 iunie, Berlin - Participarea domnului deputat Ovidiu Victor Ganţ, membru al Grupului 
parlamentar de prietenie România-Germania, la vizita oficială la Berlin a domnului Klaus Werner 
Iohannis, preşedintele României
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