
 1 

    

PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
Grupul Român al Uniunii Interparlamentare 

 

 

B U L E T I N   I N F O R M A T I V             Iunie 2013, Nr. 18 
 

 

REPERE ALE ACTIVITĂŢII UNIUNII INTERPARLAMENTARE

în primul semestru al anului 2013 

 

 

 
Evenimente  

 
   Reuniunea Uniunii Interparlamentare cu ocazia 

celei de-a 57-a sesiuni a Comisiei Naţiunilor Unite pentru 

Statutul Femeilor şi evenimentele asociate (New York, 5-6 

martie 2013) 

 

Ca în fiecare an, UIP a organizat la sediul ONU din New 

York, în colaborare cu UN Women, o reuniune parlamentară 

în marja sesiunii CSF, având ca principal obiectiv conturarea 

unei perspective parlamentare asupra temei prioritare a 

sesiunii, şi anume Eliminarea şi prevenirea tuturor formelor 

de violenţă împotriva femeilor şi fetelor. 

 

Reuniunea a avut loc în ziua de 5 martie şi a fost prezidată de 

dna. Rebecca Kadaga, preşedinta Parlamentului din Uganda, 

vicepreşedintă a UIP, iar în deschidere au luat cuvântul dl. 

Abdelwahad Radi (Maroc), preşedintele UIP şi dna. Michelle 

Bachelet, Directorul executiv al UN Women. 

 

Participanţii au discutat despre strategiile parlamentare de 

combatere a violenţei împotriva femeilor şi fetelor, context 

în care au prezentat demersurile întreprinse pentru 

perfecţionarea legislaţiei şi a politicilor naţionale în materie; 

au subliniat rolul educaţiei şi mass-media în combaterea 

stereotipurilor de gen; au atras atenţia asupra manifestărilor 

de violenţă împotriva femeilor în viaţa politică. 

 

Principalele concluzii şi recomandări ale dezbaterilor sunt 

următoarele: 

 

- sunt necesare, în continuare, eforturi pentru 

dezvoltarea cadrului legislativ privind combaterea 

violenţei împotriva femeilor; 

- UIP şi UN Women trebuie să colaboreze mai 

îndeaproape cu parlamentele, pentru consolidarea 

capacităţii instituţionale a acestora, cu precădere în 

domeniul legislativ; 

- parlamentarilor le revine responsabilitatea de a 

asigura semnarea şi ratificarea, de către ţările 

respective, a instrumentelor internaţionale relevante 

şi de a monitoriza respectarea acestora;   

- implicarea bărbaţilor este esenţială în orice demers 

de combatere a violenţei împotriva femeilor; 

 

 
 
- criza economică nu trebuie folosită ca pretext pentru 

îngrădirea drepturilor femeilor; 

- atunci când echilibrul de gen în viaţa politică şi în 

parlament va deveni o regulă, opinia publică şi 

mass-media îşi vor îndrepta atenţia exclusiv spre 

prestaţia şi performanţele politicienilor, indiferent 

dacă sunt bărbaţi sau femei. 
 

În marja sesiunii CSF, UIP a mai organizat la sediul ONU, în 

ziua de 6 martie, două discuţii-panel dedicate 

parlamentarilor, respectiv:  

 

     Femeile în politică - cele mai recente tendinţe;   

 Parteneriate pentru combaterea violenţei 

împotriva femeilor - grupurile parlamentare ca 

platformă de acţiune.  
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Publicaţii  

 

 
 Planul de acţiune pentru parlamente 

sensibile la dimensiunea de gen 
 

Planul de acţiune a fost adoptat, în unanimitate, la 26 

octombrie 2012 de către participanţii la cea de-a 127-a 

Adunare a UIP, şi constituie un document de referinţă pentru 

politicile în domeniu ale Uniunii şi ale parlamentelor 

naţionale. Documentul a fost elaborat în urma unor ample 

consultări cu membrii organizaţiei şi reflectă constatările şi 

recomandările Studiului global al UIP privind parlamentele 

sensibile la dimensiunea de gen: O evaluare globală a 

bunelor practici, publicat în 2011. 

 

Planul de acţiune identifică caracteristicile unui parlament 

sensibil la dimensiunea de gen, şi anume: 

 

 promovează paritatea femei-bărbaţi în toate organele 

şi structurile sale interne; 

 dezvoltă o politică a egalităţii de gen adaptată 

contextului parlamentar naţional; 

 integrează egalitatea de gen în întreaga sa activitate; 

 dispune de o cultură internă în care drepturile 

femeilor sunt respectate şi egalitatea de gen este promovată, o 

cultură care răspunde nevoilor parlamentarilor, bărbaţi şi 

femei, de a asigura un echilibru între responsabilităţile 

profesionale şi cele de familie; 

 recunoaşte şi valorifică contribuţia bărbaţilor 

parlamentari care susţin egalitatea de gen; 

 încurajează partidele politice să aibă un rol activ în 

promovarea şi realizarea egalităţii de gen; 

 îşi dotează staff-ul parlamentar cu resursele şi 

capacitatea de a promova egalitatea de gen, încurajează 

recrutarea şi menţinerea femeilor în funcţii de nivel ierarhic 

superior, integrează egalitatea de gen în întreaga activitate a 

administraţiei parlamentare.  

 

Pentru a sprijini eforturile parlamentelor de a deveni instituţii 

mai sensibile la dimensiunea de gen, Planul propune şapte 

obiective generale şi direcţiile de acţiune pentru realizarea 

acestora:  

 

1. Creşterea numărului de femei parlamentare şi 

realizarea unei participări egale a femeilor şi 

bărbaţilor;  

2. Perfecţionarea legislaţiei şi politicilor referitoare la 

egalitatea de gen;  

3. Integrarea dimensiunii de gen în întreaga activitate 

parlamentară; 

4. Instituirea sau îmbunătăţirea infrastructurii şi a 

unei culturi parlamentare sensibile la dimensiunea 

de gen; 

5. Asumarea, de către toţi parlamentarii, bărbaţi şi 

femei, a responsabilităţii pentru realizarea 

egalităţii de gen;  

6. Încurajarea partidelor politice să fie lideri ai 

egalităţii de gen;  

7. Promovarea egalităţii de gen în rândul 

funcţionarilor parlamentari.   

 

 

 

În scopul integrării dimensiunii de gen, parlamentele sunt 

invitate să demareze un proces de reformă adaptat 

specificului naţional, având ca elemente esenţiale:  

 

- evaluarea nivelului de sensibilitate al parlamentului 

la dimensiunea de gen;  

- elaborarea şi implementarea unei foi de parcurs 

pentru reformă, cu obiective, acţiuni şi termene-

limită; 

- identificarea unei structuri responsabile cu 

monitorizarea reformei;  

- promovarea reformei, prin asigurarea vizibilităţii 

acesteia şi a rezultatelor obţinute.  

 

Planul de acţiune pentru parlamente sensibile la dimensiunea 

de gen poate fi consultat pe website-ul UIP, la: 

http://www.ipu.org/pdf/publications/action-gender-e.pdf 

 

 

 Legea-model pentru facilitarea şi 

reglementarea operaţiunilor internaţionale 

de salvare şi a asistenţei pentru reabilitarea 

iniţială în caz de dezastru 
 

 

Această Lege-model are rolul de a ajuta statele să-şi 

consolideze legislaţia cu privire la cooperarea internaţională 

în caz de dezastru şi reprezintă rezultatul colaborării, de pe 

parcursul a doi ani, dintre Federaţia Internaţională a Crucii 

Roşii, Oficiul ONU pentru Coordonarea Asistenţei Umanitare 

şi Uniunea Interparlamentară. 

 

Legea a fost concepută ca instrument de referinţă pentru uzul 

funcţionarilor şi/sau legiuitorilor care doresc să dezvolte şi să 

perfecţioneze legislaţia internă, reglementările şi procedurile 

din statele lor, în vederea unei bune gestionări a asistenţei 

internaţionale în cazul unui potenţial dezastru. 

 

Principalele capitole ale legii se referă la: scop, arie de 

cuprindere, drepturi, privilegii şi imunităţi; iniţierea şi 

încheierea asistenţei internaţionale în caz de dezastru; 

coordonarea şi pregătirea pentru asistenţa internaţională în 

caz de dezastru; responsabilităţile furnizorilor de asistenţă; 

eligibilitate pentru facilităţi legale; facilităţile legale ce pot fi 

acordate actorilor eligibili; supervizare, raportare şi sancţiuni; 

tranzitul asistenţei internaţionale umanitare.    

 

Autorii proiectului au avut în vedere abordarea unor 

probleme de natură juridică şi normativă care apar frecvent în 

operaţiunile internaţionale majore de asistenţă în caz de 

dezastru şi care vizează, în principal, accesul şi operaţiunile 

desfăşurate de furnizorii de asistenţă internaţională, dar şi 

coordonarea asistenţei oferite, îndeosebi în perioada de 

acordare a ajutorului şi de reabilitare iniţială. 

 

Probleme privind accesul şi desfăşurarea operaţiunilor în 

condiţii de legalitate: 

- accesul cu întârziere al personalului care acordă 

asistenţă umanitară internaţională, al bunurilor şi al 

echipamentelor, din cauza cerinţelor impuse de legislaţia 

în domeniul vamal şi al imigrării, legislaţie care nu este 

adaptată la situaţiile de urgenţă; 

-  aplicarea unor impozite şi taxe pentru bunurile şi 

serviciile de asistenţă umanitară; 

http://www.ipu.org/pdf/publications/action-gender-e.pdf
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- dificultăţi în recunoaşterea legală a calificărilor 

profesionale obţinute în străinătate, ale personalului de 

specialitate; 

- dificultăţi în recunoaşterea legală a organizaţiilor 

umanitare străine, ceea ce le pune în imposibilitatea de 

a-şi deschide conturi bancare, de a angaja personal pe 

plan local, de a închiria spaţii, de a întreprinde alte 

acţiuni legale necesare pentru a putea oferi, în mod 

eficient, asistenţă în ţara respectivă. 

 

Probleme privind calitatea şi coordonarea ajutoarelor 

internaţionale: 

-  importul unor bunuri inadecvate sau inutile, în scop 

umanitar; 

-  lipsa coordonării cu autorităţile naţionale şi cu alţi 

furnizori de asistenţă umanitară; 

-  folosirea unui personal care nu are pregătirea 

adecvată; 

-  lipsa consultărilor cu beneficiarii de asistenţă 

umanitară; 

-  mentalităţi culturale diferite; 

-  prozelitism.   

 

Probleme privind tranzitul bunurilor care constituie ajutoare 

umanitare într-un alt stat afectat de dezastru: 

- întârzieri la intrarea şi ieşirea personalului care 

acordă asistenţă umanitară internaţională, a bunurilor şi 

a echipamentelor destinate altor state; 

- aplicarea unor impozite şi taxe pentru bunurile 

umanitare aflate în tranzit spre alt stat. 

 

Date fiind diversitatea sistemelor juridice la nivel global şi 

abordările interne diferite cu privire la gestionarea 

dezastrelor, este de presupus că prevederile Legii-model vor 

avea relevanţă diferită pentru fiecare stat şi trebuie adaptate la 

condiţiile locale.  

 

Mai mult, în unele state s-ar putea să nu fie posibilă sau de 

dorit adoptarea unui singur act juridic, de sine stătător, care să 

cuprindă toate temele incluse în Legea-model. În aceste 

cazuri, o parte a prevederilor, precum şi terminologia folosită 

în textul Legii-model vor putea fi utilizate ca sursă de 

inspiraţie pentru amendarea legislaţiei şi normelor deja 

existente, cum ar fi cele referitoare la managementul 

dezastrelor, imigraţie, vamă şi fiscalitate, sănătate, 

telecomunicaţii sau transport.  

 

Totuşi, se recomandă să se regăsească într-un singur act 

normativ anumite elemente cheie ale Legii-model. De 

exemplu, este mult mai eficient şi mai util ca regimul de 

aprobare şi de încetare a eligibilităţii pentru facilităţi legale 

speciale, de care beneficiază actorii internaţionali, să fie 

reglementate într-un singur act, chiar dacă detaliile cu privire 

la facilităţile acordate sunt reglementate în alte legi. 

 

Legea-model nu prevede un sistem pentru coordonarea 

intervenţiilor interne în caz de dezastru. S-a prezumat că un 

astfel de sistem există în fiecare stat, în conformitate cu 

legislaţia privind managementul dezastrelor. 

 

Legea-model pentru facilitarea şi reglementarea 

operaţiunilor internaţionale de salvare şi a asistenţei pentru 

reabilitarea iniţială în caz de dezastru poate fi consultată pe 

website -ul UIP, la:  

http://www.ipu.org/PDF/publications/act-en.pdf 

 

   Ghidul pentru parlamente privind 

media de socializare 

 

 

 

 

Ghidul a fost elaborat de Asociaţia Secretarilor Generali de 

Parlamente, în parteneriat cu Federaţia Internaţională a 

Asociaţiilor şi Instituţiilor Bibliotecare, prin Secţiunea 

Biblioteci şi Servicii de Cercetare pentru Parlamente, şi 

Centrul Global pentru Tehnologiile Informaţiei şi 

Comunicaţiilor în Parlament. 

 

Publicaţia îşi propune să încurajeze parlamentele să 

folosească media de socializare pe o scară mai largă şi de o 

manieră mai eficientă, în scopul consolidării legăturii cu 

cetăţenii şi, implicit, a democraţiei.    

 

Conform datelor din Raportul global e-Parlament 2012, o 

treime din parlamente folosesc deja media de socializare, iar 

o altă treime îşi propun să facă acest lucru, recunoscând astfel 

nevoia de a ţine pasul cu schimbările din societate şi de a 

revitaliza implicarea cetăţenilor în dezbaterile şi procesele 

decizionale politice.  

 

Publicaţia defineşte media de socializare, sfera de 

aplicabilitate şi publicul-ţintă în cazul parlamentelor şi 

conţine recomandări privind: administrarea şi supravegherea 

(autorizarea utilizării media de socializare şi a difuzării 

informaţiilor); aspectele de ordin juridic (drepturile de autor, 

proprietatea intelectuală şi licenţele, protejarea vieţii private 

şi confidenţialitatea, liberul acces la informaţii şi dreptul la 

informare); planificarea; încurajarea participării publicului 

la dialogul on-line (asigurarea accesibilităţii şi echilibrului, 

strategii de răspuns şi de criză, evaluarea eficacităţii).  

 

Ghidul oferă sfaturi practice pentru parlamentele care doresc 

să integreze media de socializare în strategia de informare a 

publicului. 

 

Autorii subliniază că, deşi recomandările incluse în Ghid 

trebuie actualizate periodic, pentru a reflecta evoluţiile rapide 

din media de socializare, principiile fundamentale pe care se 

bazează, şi anume: 

 

- media de socializare reprezintă un mijloc nou şi 

eficient prin care parlamentul (instituţia şi 

parlamentarii) poate intra în contact cu populaţia şi 

în special cu tinerii; 

- media de socializare nu funcţionează într-un 

vacuum; ele trebuie să se conformeze codurilor de 

practică privind comunicarea şi depind de utilizarea 

corespunzătoare a dispozitivelor digitale de 

transmitere şi stocare a datelor;   

- nu există „o soluţie ideală” de utilizare a media de 

socializare; modul în care sunt folosite variază în 

funcţie de un număr mare de parametri, on şi off 

line,  

 

sunt durabile şi vor putea fi adaptate unor situaţii viitoare.   

 

Ghidul pentru parlamente privind media de socializare poate 

fi consultat pe website -ul UIP, la: 

http://www.ipu.org/PDF/publications/SMG2013EN.pdf 

http://www.ipu.org/PDF/publications/act-en.pdf
http://www.ipu.org/PDF/publications/SMG2013EN.pdf
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COMITETUL DIRECTOR AL GRUI  
- legislatura 2012-2016 - 

 

BIROUL EXECUTIV  

PREŞEDINTE 

 
 

STAN Ioan 

Deputat PSD 

                       VICEPREŞEDINTE                   VICEPREŞEDINTE 

                                                                     
 

                               PALĂR Ionel            KELEMEN Hunor 
                               Deputat PNL               Deputat UDMR 

 

                  SECRETAR                        SECRETAR

                                                                   
                           OPREA Dumitru                 COMŞA Cornel-George 

                    Senator PDL                         Deputat PP-DD 

TREZORIER 

 
      

       VALECA Şerban-Constantin  

                                                                                     Senator PSD 
 

MEMBRI 

                                                 
                
                MOCANU Vasile       MITREA Manuela         MANDA Iulian Claudiu         GRAMA Horia 

                   Deputat PSD            Deputat PSD                        Deputat PSD                     Deputat PSD 
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             ŞTEFĂNESCU Elena Cătălina   STERIU Valeriu-Andrei                FIREA Gabriela 
                            Deputat PSD             Deputat PSD        Senator PSD 

 

                                                                                
 
              MITU Augustin-Constantin                OPREA Mario-Ovidiu               BOBOC Cătălin 

              Senator PSD           Senator PNL                  Senator PNL 

 

                                                                   
 
           POPESCU Dumitru-Dian  DONŢU Mihai-Aurel              GAVRILESCU Graţiela Leocardia  

         Senator PNL          Deputat PNL          Deputat PNL 

 

                                                                         
 
                  TURCAN Raluca                   NEGRUŢ Clement                                STOICA Ştefan  

                     Deputat PD-L             Deputat PD-L         Senator PP-DD 

 

                                                                       
 

                   MURGU Neagu                       IGNAT Miron                          CIUCĂ Liviu-Bogdan  

        Deputat PP-DD             Deputat Minorităţi naţionale         Deputat PC 
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GRUPURILE DE PRIETENIE DIN PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 
În şedinţa comună din 13 februarie 2013, Senatul şi Camera Deputaţilor au aprobat constituirea noilor Grupuri de prietenie din 

Parlamentul României şi listele nominale ale acestora. Conform hotărârii celor două Camere, au fost constituite 89 de grupuri de 

prietenie, în următoarea structură: 

 

 

 40 de grupuri de prietenie alcătuite din 20 de membri, cu: 

 

Africa de Sud, Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Canada, Cehia, R.P. Chineză, Cipru, 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.  

 

 

 14 grupuri de prietenie alcătuite din 15 membri, cu: 

 

Albania, Algeria, Bosnia şi Herţegovina, Egipt, Iordania, Liban, Republica Macedonia, Maroc, Muntenegru, Serbia, 

Siria, Federaţia Rusă, Tunisia, Ucraina.   

 

 

 35 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, Filipine, Georgia, Guineea, Indonezia, Iran, Irak, Kazahstan, Kuwait, Malaezia, Mexic, 

Mongolia, Pakistan, Panama, Peru, Qatar, Singapore, Oman, Thailanda, Turkmenistan, Uruguay, Venezuela, Vietnam. 

 

 

PARTICIPAREA GRUI LA ACTIVITĂŢI  ALE UIP  
în primul semestru al anului 2013  

 Cea de-a 128-a Adunare a Uniunii Interparlamentare şi reuniunile asociate  

 (Quito, 21-27 martie 2013) 

 

 

 
La sesiunea de primăvară a Uniunii 

Interparlamentare  au  participat  peste 1200 

de delegaţi, între care  aproximativ  620 de 

parlamentari (inclusiv 33 de preşedinţi de  

parlamente şi camere parlamentare) din 118 

ţări  membre ;  reprezentanţi   ai  adunărilor 

parlamentare cu statut de membru asociat (Adunarea 

Parlamentară a Consiliului Europei, Adunarea Legislativă 

Est-Africană, Parlamentul Comunităţii Economice a Statelor 

din Africa de Vest; Comitetul Interparlamentar al Uniunii 

Economice şi Monetare Vest-Africane; Parlamentul Americii 

Latine s.a.) ; observatori din partea ONU şi a unor agenţii şi 

programe din sistemul Naţiunilor Unite (UNESCO, UNICEF, 

ONUSIDA, PNUD, FAO, UNFPA, PNUD, UN Women, 

OMS s.a.), a unor reţele şi adunări interparlamentare s.a.  

 

Din delegaţia GRUI, condusă de dl. deputat Ioan Stan, 

preşedintele Grupului, membru al Consiliului Director al 

UIP şi al Grupului geo-politic 12 Plus, au făcut parte: dl. 

deputat Ionel Palăr, vicepreşedinte al Biroului Executiv al 

GRUI, membru al Consiliului Director al UIP, al Comisiei 

permanente a UIP pentru democraţie şi drepturile omului şi 

al Grupului geo-politic 12 Plus; dl. senator Dumitru Oprea, 

secretar al Biroului Executiv al GRUI, membru al Adunării şi 

al Comisiei Permanente a UIP pentru dezvoltare durabilă, 

finanţe şi comerţ; dna. deputat Ioana Jenica Dumitru, 

membră a Adunării, a Consiliului Director al UIP şi a 

Reuniunii Femeilor Parlamentare.  

 

La ceremonia inaugurală au luat cuvântul: preşedintele 

Adunării Naţionale a Republicii Ecuador, dl. Fernando 

Cordero Cueva; preşedintele Uniunii Interparlamentare, dl. 

Abdulwahad Radi; consilierul special pentru finanţarea 

inovatoare pentru dezvoltare al Secretarului General al 

Naţiunilor Unite, dl. Philippe Douste-Blazy. Adunarea a fost 

deschisă oficial de preşedintele Republicii Ecuador, dl. 

Rafael V. Correa Delgado. 

 

ADUNAREA  

 

Adunarea s-a întrunit în intervalul 23-27 martie, sub 

preşedinţia dlui. Fernando Cordero Cueva, preşedintele 

Adunării Naţionale a Republicii Ecuador. 

  

În prima zi a lucrărilor, delegaţiile au decis includerea pe 

ordinea de zi a punctului de urgenţă propus de Iordania, 
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intitulat Rolul parlamentelor în abordarea impactului de 

securitate şi umanitar al crizei din Siria şi în exercitarea de 

presiuni asupra guvernelor lor, pentru ca acestea să-şi 

asume responsabilitatea internaţională şi umanitară faţă de 

refugiaţii sirieni şi să sprijine ţările vecine care îi primesc.  
 

Tema a fost dezbătută în ziua de 24 martie şi a făcut obiectul 

unei rezoluţii care a fost adoptată la finalul sesiunii, alături de 

rezoluţiile privind celelalte trei teme de pe agenda Adunării, 

respectiv:  

 

- Responsabilitatea de a proteja: rolul parlamentelor 

în apărarea vieţii civililor;  

- Comerţul echitabil şi mecanismele inovatoare de 

finanţare în sprijinul unei dezvoltări durabile;  

- Folosirea media, inclusiv media de socializare, 

pentru creşterea implicării cetăţenilor şi 

consolidarea democraţiei.  
  

Dezbaterea generală din plenul Adunării, cu tema - De la 

creştere necontrolată la dezvoltare cu un scop - Buen Vivir: 

noi abordări, noi soluţii – s-a constituit într-o contribuţie a 

membrilor UIP la procesele de reflecţie ce au loc în prezent la 

nivel global, pentru definirea generaţiei viitoare de obiective 

ale dezvoltării. Participanţii au prezentat poziţiile şi 

priorităţile în materie ale ţărilor lor şi au evocat progresele şi 

problemele cu care se confruntă în realizarea Obiectivelor de 

Dezvoltare ale Mileniului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul dezbaterii generale, dl. deputat Ioan Stan a avut o 

intervenţie intitulată „Stadiul actual al cercetărilor privind 

dezvoltarea urbană în România”. Preşedintele GRUI a 

menţionat faptul că România a parcurs, după 1989, un 

proces dificil pentru majoritatea cetăţenilor săi, care a 

presupus schimbări politice, sociale şi economice, permiţând 

trecerea de la un sistem cu organizare centralizată la unul 

descentralizat, cu deschidere democratică şi reguli 

economice de piaţă. Toate sectoarele de activitate sunt 

implicate şi, ca atare, sunt afectate de aceste schimbări. În 

acest context, dl. deputat a menţionat că adaptarea 

localităţilor la noile schimbări este mai uşoară pentru marile 

oraşe, acestea fiind mai atractive şi reuşind să-şi gestioneze 

mai eficient resursele. 

 

În plenul Adunării, au fost prezentate: rezultatele dialogului 

dintre reprezentanţii UIP şi Grupul personalităţilor de nivel 

înalt, desemnat de Secretarul general al Naţiunilor Unite în 

scopul examinării programului de dezvoltare post-2015 

(Monrovia, ianuarie 2013); concluziile Consultării tematice 

mondiale privind guvernanţa şi cadrul de dezvoltare după 

2015, organizată de PNUD (Johannesburg, 28 februarie-1 

martie 2013). Ambele întâlniri au condus la ideea că 

guvernanţa democratică trebuie integrată în noul cadru al 

dezvoltării, atât ca obiectiv de sine stătător, cât şi ca 

dimensiune a celorlalte obiective. Semnificativ în acest sens 

este documentul final al Summit-ului Rio+20 (2012) care 

afirmă că „pentru a realiza obiectivele noastre de dezvoltare 

durabilă avem nevoie de instituţii la toate nivelele, care să fie 

eficiente, transparente, responsabile şi democratice”.       

 

Dna. Rebeca Grynspan, reprezentanta PNUD, a subliniat 

rolul esenţial al parlamentelor şi parlamentarilor în 

promovarea unei perspective noi cu privire la dezvoltarea 

durabilă şi în mobilizarea angajamentului, resurselor şi 

parteneriatelor necesare.   

 

Concluziile dezbaterii generale au fost sintetizate într-o 

declaraţie politică intitulată Comunicatul de la Quito, 

document care a fost transmis ONU, în calitate de contribuţie 

parlamentară la procesul de stabilire a agendei globale a 

dezvoltării post-2015.  

 

La propunerea Reuniunii Femeilor Parlamentare, 

preşedintele Adunării a prezentat la finalul sesiunii 

Declaraţia prezidenţială privind violenţa sexuală împotriva 

femeilor, care exprimă: profunda îngrijorare cu privire la 

actele de violenţă sexuală, în toate manifestările şi contextele 

lor, cărora le cad victimă femeile; nevoia urgentă de măsuri şi 

importanţa unei atitudini ferme din partea parlamentarilor, de 

condamnare şi combatere a acestui fenomen.      

 

CONSILIUL DIRECTOR  
 

La reuniunile Consiliului, din zilele de 23, 26 si 27 martie, au 

participat dnii. deputaţi Ioan Stan şi Ionel Palăr şi dna. 

deputat Ioana Jenica Dumitru. Consiliul:  

 

- a examinat rapoartele de activitate ale preşedintelui 

şi secretarului general ai UIP; rapoartele diferitelor organe de 

lucru ale Uniunii (Grupul pentru parteneriatul de gen, 

Comitetul pentru Orientul Mijlociu, Comitetul de coordonare 

al Reuniunii Femeilor Parlamentare, Grupul consultativ 

pentru HIV/SIDA şi sănătatea mamei, a nou-născutului şi a 

copilului, Comitetul pentru drepturile omului ale 

parlamentarilor); rezultatele şi concluziile celor mai recente 

conferinţe specializate ale UIP; rezultatele financiare ale 

organizaţiei pentru 2012; 

-  a aprobat acordarea statutului de observator la UIP 

pentru Organizaţia Globală a Parlamentarilor împotriva 

Corupţiei (GOPAC) şi reţeaua Parlamentarilor pentru 

Americi (ParlAmericas); 

- a luat notă de cele mai recente activităţi organizate 

de UIP în cooperare cu sistemul Naţiunilor Unite; 

- a evaluat stadiul transpunerii în practică a Strategiei 

UIP 2012-2017, pe mai multe paliere: contribuţia UIP la 

elaborarea programului de dezvoltare post-2015; noua 

politică de comunicare şi relaţii publice; eficientizarea 

funcţionării organizaţiei, prin modificarea formatului 

sesiunilor ordinare, extinderea atribuţiilor Comisiilor 

permanente, consolidarea statutului Comisiei UIP pentru 

Naţiunile Unite; 

- a luat notă de activităţile UIP destinate consolidării 

parlamentelor, dezvoltării cadrului normativ în domeniul 
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democraţiei, promovării egalităţii de gen şi apărării 

drepturilor omului (ale căror beneficiare au fost ţările 

Primăverii Arabe, Bangladesh, Myanmar, R.D. Congo şi 

Palestina); 

- a aprobat proiectul UIP de cartografiere, la scară 

globală, a participării minorităţilor şi populaţiilor indigene la 

procesele democratice, în pregătirea Conferinţei mondiale 

privind populaţiile indigene, din 2014. 

 

Consiliul a aprobat şi o Declaraţie a Preşedintelui UIP 

privind situaţia din Republica Centrafricană, prin care se 

condamnă ferm lovitura de stat din această ţară, în urma 

căreia a fost dizolvat parlamentul şi se solicită noilor 

autorităţi să ia măsuri imediate pentru reinstaurarea ordinii 

constituţionale şi a unui parlament ales de popor.  

 

 

COMISIILE PERMANENTE 

 

A.   Comisia pentru pace şi securitate internaţională a 

examinat tema Responsabilitatea de a proteja: rolul 

parlamentelor în apărarea vieţii civililor. Lucrările au fost 

prezidate de preşedintele Comisiei, dl. Jafrul Islam 

Chowdhury (Bangladesh) şi au avut drept documente de 

suport rapoartele şi proiectul de rezoluţie elaborate de dnii. 

Leonard Ramatlakane (Africa de Sud) şi Serge Janquin 

(Franţa), în calitate de co-raportori.  

 

Participanţii au subliniat că: intervenţiile având ca scop 

apărarea vieţii oamenilor reprezintă o chestiune sensibilă şi 

controversată în relaţiile internaţionale; în accepţiunea ONU, 

responsabilitatea de a proteja, trebuie asumată la trei nivele - 

responsabilitatea principală ce revine statelor; asistenţă 

internaţională şi sprijin în consolidarea capacităţilor; dacă 

este necesar, o reacţie decisivă, la momentul oportun -; o 

intervenţie militară în contextul responsabilităţii de a proteja 

trebuie să se limiteze la acţiunea strict necesară pentru 

prevenirea genocidului, crimelor de război, epurării etnice sau 

a crimelor împotriva umanităţii şi nu trebuie să provoace o 

distrugere mai mare decât cea pe care îşi propune să o 

prevină; responsabilitatea de a proteja nu înseamnă doar 

prevenire şi intervenţie, ci se continuă cu responsabilitatea de 

a reconstrui, astfel încât respectul pentru viaţa oamenilor şi 

pentru statul de drept să fie restabilite.   

 

A fost evidenţiat rolul parlamentarilor în promovarea 

responsabilităţii de a proteja, în primul rând printr-o implicare 

susţinută în elaborarea şi urmărirea aplicării legislaţiei şi 

politicilor referitoare la asistenţa umanitară, cooperarea 

pentru dezvoltare şi promovarea statului de drept.  

 

Totodată, parlamentele trebuie: să se asigure că guvernele 

susţin Naţiunile Unite în ceea ce priveşte consolidarea 

capacităţii de alertă timpurie, activitatea Comisiei ONU 

pentru Consolidarea Păcii şi resursele alocate Fondului ONU 

pentru Consolidarea Păcii; să fie informate despre poziţia 

ţărilor în procesele deliberative şi decizionale de la ONU 

privind autorizarea intervenţiilor externe.             

 

B. Comisia pentru dezvoltare durabilă, finanţe şi 

comerţ a examinat tema Comerţul echitabil şi mecanismele 

inovatoare de finanţare în sprijinul unei dezvoltări durabile. 

În cadrul lucrărilor, prezidate de preşedintele Comisiei, dl. 

Saleh Alhusseini (Arabia Saudită), au fost examinate raportul 

şi proiectul de rezoluţie elaborate de dnii. François-Zavier de 

Donnea (Belgia) şi Ronald Chitotela (Zambia), în calitate de 

co-raportori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În intervenţia sa, dl. senator Dumitru Oprea s-a referit la 

mecanismele inovatoare de finanţare, subliniind că: viitorul 

cadru global al dezvoltării va avea nevoie de resurse 

suplimentare şi, implicit, va impune folosirea, într-o măsură 

mai mare, a finanţărilor inovatoare, care  au rolul de a 

completa instrumentele tradiţionale ale dezvoltării, ajutându-

le să-şi îndeplinească obiectivele; o eficienţă sporită a 

finanţării inovatoare presupune o mai bună coordonare între 

diferitele iniţiative, dar şi stabilirea unui program coerent de 

dezvoltare, prin unificarea proceselor care pregătesc agenda 

de dezvoltare la scară globală de după 2015; România, în 

cadrul Grupului-pilot privind finanţarea inovatoare pentru 

dezvoltare, susţine şi participă la demersurile de identificare 

a unor noi instrumente eficiente, corecte şi transparente, care 

să sprijine în mod real dezvoltarea în ţările beneficiare; de 

asemenea, România contribuie la demersurile UE de 

mobilizare a unor finanţări suplimentare pentru dezvoltare şi 

la promovarea mecanismelor inovatoare în contextul politicii 

sale naţionale de cooperare pentru dezvoltare. Dl. senator a 

pledat pentru creşterea finanţării inovatoare în educaţie, ca 

modalitate de îmbunătăţire a accesului la o educaţie de 

calitate, condiţie indispensabilă pentru dezvoltarea oricărei 

ţări.   

 

La propunerea GRUI, rezoluţia UIP pe tema sus-

menţionată: recomandă „consolidarea şi implementarea pe 

o scară mai largă a Iniţiativei privind Transparenţa 

Industriei Extractive, ca modalitate de creştere a 

transparenţei veniturilor şi a responsabilităţii în sectoarele 

extractive”, context în care parlamentele sunt invitate să 

susţină şi să monitorizeze procesele EITI din ţările 

respective; pune un accent mai mare pe rolul mecanismelor 

inovatoare de finanţare în educaţie şi încurajează 

parlamentele şi guvernele să acorde atenţia cuvenită acestui 

aspect.         

 

C.   Comisia pentru democraţie şi drepturile omului a 

examinat tema Folosirea media, inclusiv media de 

socializare, pentru creşterea implicării cetăţenilor şi 

consolidarea democraţiei. Dezbaterile au fost prezidate de 

preşedintele Comisiei, dl. Kyei-Mensah Bonsu (Ghana) şi de 

vicepreşedintele din partea Grupului geo-politic America 

Latină şi Caraibe, dl. Juan Manuel Galán (Columbia) şi s-au 

desfăşurat în baza raportului şi proiectului de rezoluţie 

elaborate de dnele. Chris Charlton (Canada) şi Mmamoloko 

Kubayi (Africa de Sud), în calitate de co-raportoare.  
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Pe parcursul dezbaterilor, au fost evidenţiate: rolul în creştere 

al diferitelor platforme media de socializare în facilitarea unei 

relaţii interactive între cetăţeni şi decidenţii politici de la nivel 

central şi local; faptul că aceste platforme oferă instituţiilor şi 

actorilor politici oportunităţi noi de comunicare, colaborare şi 

transmitere de informaţii, permiţându-le cetăţenilor să se 

implice în dezbaterea temelor de interes general; factorii care 

limitează utilizarea de către parlamentari a platformelor 

media de socializare (între care, lipsa de abilităţi şi pregătire 

în domeniu, dar şi de resurse şi de timp).  

 

Principala concluzie a fost aceea că folosirea media, inclusiv 

a media de socializare, în scopul unei implicări mai mari a 

cetăţenilor şi al consolidării democraţiei, a devenit o realitate; 

aceasta impune însă o atenţie sporită pentru menţinerea 

echilibrului între libertatea de exprimare şi nevoia de 

responsabilizare a jurnaliştilor şi a tuturor celor care folosesc 

media de socializare.  

 

 

Dl. deputat Ionel Palăr a avut o intervenţie intitulată 

„Comunicarea, media şi cultura civică”, ocazie cu care a 

subliniat rolul mass-media, considerată, în mod tradiţional, 

ca unul dintre factorii care susţin democraţia, oferind un 

cadru prielnic, unde ideile circulă şi capătă o importanţă 

deosebită. În acest context, dl. deputat a evidenţiat faptul că 

democraţia cere o participare activă din partea cetăţenilor şi 

că ar fi ideal ca mass-media să angajeze şi să implice 

cetăţeanul în dezbaterea aspectelor legate de guvernare, 

acordând o atenţie mai mare informării corecte, educării şi 

mobilizării publicului. De asemenea, media poate avea o 

contribuţie importantă la consolidarea păcii fără de care 

democraţia este ameninţată.   

 

În cadrul reuniunii, membrilor Comisiei le-a fost prezentată 

noua publicaţie a UIP, intitulată Ghid pentru parlamente 

privind media de socializare. 

 

REUNIUNEA FEMEILOR PARLAMENTARE  

 

La lucrările RFP, din ziua de 22 martie, a participat dna. 

deputat Ioana Jenica Dumitru. Lucrările au fost prezidate 

de dna. Scheznarda Fernández (Ecuador). Participantele au 

fost informate despre: 

- activitatea Grupului UIP pentru parteneriatul de gen ; 

-  măsurile adoptate de parlamente pentru transpunerea 

în practică a Planului de acţiune al UIP pentru parlamente 

sensibile la dimensiunea de gen ; 

-  activităţile recente ale UIP în domeniul egalităţii de 

gen, îndeosebi Reuniunea Parlamentară cu ocazia celei de-a 

57-a sesiuni a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor ; 

- implicarea parlamentelor în aplicarea, la nivel naţional, 

a prevederilor Convenţiei ONU privind eliminarea tuturor 

formelor de discriminare împotriva femeilor.  

 

S-a discutat totodată despre evoluţia reprezentării femeilor în 

parlamente, precizându-se că la sfârşitul anului 2012, 

procentul mediu al femeilor parlamentare, la nivel mondial, a 

fost de 20,3%, dar şi despre factorii care influenţează, atât 

pozitiv, cât şi negativ, participarea femeilor în parlamente, 

precum măsurile speciale de tipul cotelor obligatorii de 

reprezentare sau dificultăţile legate de finanţarea campaniilor 

electorale.   

 

În cadrul Reuniunii : au fost examinate, din perspectiva 

femeilor, două dintre temele de pe ordinea de zi a sesiunii, 

respectiv responsabilitatea de a proteja şi comerţul echitabil 

şi mecanismele inovatoare de finanţare; a fost organizată o 

dezbatere pe tema Violenţa împotriva femeii, în special 

violenţa sexuală, cu participarea dnei. Cheryl Thomas, 

directorul programului pentru drepturile femeilor din cadrul 

organizaţiei Advocates for Human Rights, care a prezentat 

elementele constitutive ale legislaţiei în materie.   

 

ALTE EVENIMENTE   

 

  La Reuniunea tinerilor parlamentari (23 martie), 

participanţii au trecut în revistă activităţile şi iniţiativele 

întreprinse în aplicarea rezoluţiei UIP din 2010, intitulată 

Participarea tinerilor la procesul democratic şi au decis să 

propună Comitetului Executiv crearea, sub egida UIP, a unui 

Forum al Tinerilor Parlamentari, cu următoarele obiective: 

consolidarea democraţiei prin promovarea participării 

tinerilor în parlament; creşterea diversităţii delegaţiilor 

naţionale prin asigurarea echilibrului de vârstă; dezbaterea 

problemelor de interes global referitoare la tineri; asigurarea 

aplicării în continuare a recomandărilor privind participarea 

tinerilor la procesul democratic, conform rezoluţiei UIP.   

 

De asemenea, au examinat, din perspectiva tinerilor, 

proiectele de rezoluţii de pe agenda Adunării şi au remarcat 

necesitatea desemnării parlamentarilor tineri în calitate de 

raportori, în scopul unei mai bune integrări a viziunii, 

intereselor şi nevoilor specifice tinerilor în recomandările 

adoptate de organizaţie.   

 

 Sesiunea deschisă a Comitetului UIP pentru 

promovarea respectării dreptului internaţional umanitar 

(24 martie) a examinat interacţiunea dintre responsabilitatea 

de a proteja (RP) şi dreptul internaţional umanitar (DIU), o 

chestiune insuficient clarificată, în ciuda faptului că 

principiile dreptului internaţional răspund, în mare măsură, 

priorităţilor de ordin umanitar.  

 

Participanţii au arătat că RP este un concept este relativ nou şi 

cu pronunţat caracter politic şi reprezintă o soluţie de ultimă 

instanţă, „neancorată deocamdată în legislaţie”, în timp ce 

DIU reprezintă un ansamblu de legi care conţin norme 

fundamentale de drept internaţional public, ce impun obligaţii 

statelor şi actorilor non-statali angajaţi în conflicte armate, în 

scopul apărării civililor. S-a subliniat că: dificultăţile 

întâmpinate în protecţia civililor în situaţii de conflict armat 

sunt determinate în primul rând de aplicarea 
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necorespunzătoare a DIU, parlamentul având un rol esenţial 

în remedierea acestei situaţii; aplicarea DIU presupune o 

coordonare a tuturor părţilor în conflict, iar parlamentul are 

responsabilitatea de a încuraja şi susţine dialogul dintre 

acestea.    

 

    Panelul cu tema Dezvoltarea în pericol: completarea 

lacunelor legislative pentru combaterea dezastrelor naturale 

de mâine (24 martie) a oferit participanţilor prilejul de a 

discuta despre rolul şi contribuţia parlamentelor în prevenirea 

şi managementul dezastrelor naturale şi în eforturile de 

reabilitare, prin adoptarea unei legislaţii eficiente şi urmărirea 

transpunerii ei în practică.  

 

În contextul creşterii numărului şi intensităţii dezastrelor 

naturale, datorată parţial schimbărilor climatice, se constată 

că deşi în ultimii ani parlamentele şi-au actualizat legislaţia în 

materie, la scară mondială persistă lacune importante. 

Această situaţie este cu atât mai gravă cu cât dezastrele 

naturale au devenit o ameninţare la adresa dezvoltării 

durabile şi afectează cel mai mult populaţia săracă şi 

vulnerabilă.   

 

Pornind de la situaţia actuală – majoritatea ţărilor nu dispun 

de norme clare pentru gestionarea operaţiunilor de asistenţă 

internaţională în caz de dezastru; aceste operaţiuni sunt 

îngreunate de persistenţa unor bariere juridice în materie de 

vize, vamă, taxe, permise de transport ş.a.; în lipsa unor 

mecanisme de control, coordonarea între actorii implicaţi în 

acţiuni umanitare este deficitară, iar autoritatea şi capacitatea 

actorilor naţionali sunt afectate – a fost prezentat proiectul 

unei Legi-model pentru facilitarea şi reglementarea 

operaţiunilor de asistenţă internaţională în caz de dezastru.  

 

    Panelul cu tema Legalizarea drogurilor: poate 

contribui la combaterea crimei organizate?  (25 martie) a 

trecut în revistă progresele şi dificultăţile asociate legislaţiei 

şi politicilor actuale în materie de droguri şi a examinat 

legătura dintre droguri şi crima organizată, o problemă care 

depăşeşte graniţele naţionale şi necesită soluţii la nivel 

regional şi mondial.  

 

Au fost evocate instrumentele internaţionale adoptate de 

ONU pentru interzicerea producerii, traficului şi consumului 

de droguri, menţionându-se că s-ar putea pune problema 

revizuirii lor, deoarece aplicarea la nivel naţional are rezultate 

pozitive, dar şi negative. Participanţii au concluzionat că: 

problematica drogurilor este deosebit de complexă şi nu poate 

fi abordată cu soluţii simpliste; incriminarea producerii şi 

folosirii drogurilor nu reprezintă singurele soluţii; pot fi avute 

în vedere anumite forme de dezincriminare sau reglementarea 

de către stat a pieţei drogurilor; lupta împotriva drogurilor 

impune o analiză a cauzelor care conduc la consum; 

problematica drogurilor trebuie pusă în relaţie nu doar cu 

criminalitatea organizată şi corupţia, dar şi cu sărăcia şi 

inegalităţile, motiv pentru care trebuie examinată şi în 

contextul dezvoltării.      

   

    Panelul cu tema Drepturile copiilor cu dizabilităţi (25 

martie) a analizat modalităţile cele mai eficiente prin care 

parlamentarii pot promova şi apăra drepturile copiilor cu 

dizabilităţi, care sunt încălcate adesea, mai ales în cazul 

copiilor marginalizaţi. Participanţii au arătat că: protecţia 

copiilor cu dizabilităţi trebuie să ocupe un loc prioritar în 

programele şi politicile de promovare a drepturilor copilului; 

declararea şi înregistrarea la naştere a copilului cu dizabilităţi 

sunt condiţii sine qua non pentru asigurarea protecţiei, iar 

uciderea sau ascunderea acestor copii trebuie condamnate cu 

fermitate; parlamentarii trebuie să urmărească ratificarea şi 

aplicarea, în plan naţional, a instrumentelor relevante, în 

primul rând Convenţia ONU privind drepturile copilului, 

Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi 

şi Regulile standard privind asigurarea de oportunităţi egale 

pentru persoanele cu dizabilităţi; adoptarea legislaţiei în 

domeniu trebuie urmată de stabilirea normelor de aplicare şi 

de alocarea unor resurse corespunzătoare; nevoile specifice 

ale copiilor cu dizabilităţi trebuie integrate în toate politicile 

relevante (educaţie, muncă, asistenţă socială, sănătate, 

migraţie etc.).                

 

 Dezbaterea cu tema Responsabilizarea pentru 

sănătatea femeilor şi copiilor (26 martie), organizată la un an 

de la adoptarea rezoluţiei UIP intitulată Accesul la sănătate 

ca drept fundamental : rolul parlamentelor în asigurarea 

sănătăţii femeilor şi copiilor, a avut drept obiectiv analizarea 

acţiunilor în domeniu, întreprinse de parlamente şi de UIP.  

 

În cadrul discuţiilor, au fost identificate direcţiile şi domeniile 

de acţiune prioritare pentru parlamentari şi au fost reiterate: 

rolul central al educaţiei şi egalităţii de gen; necesitatea unor 

reforme legislative în susţinerea eforturilor de prevenire a 

sarcinilor în rândul adolescentelor, a violenţei pe criteriul de 

gen şi a căsătoriilor la vârste fragede; importanţa asigurării 

accesului la servicii integrate de sănătate, inclusiv informaţii 

şi servicii de planificare familială. Nu în ultimul rând, s-a 

subliniat că sănătatea femeilor şi copiilor trebuie menţinută şi 

consolidată ca obiectiv prioritar al viitorului cadru global de 

dezvoltare, de după 2015.  

 

 Dezbaterea cu tema Spre o nouă viziune despre 

dezvoltarea durabilă: care este locul guvernanţei 

democratice ? (27 martie) a evidenţiat rolul central pe care 

guvernanţa democratică trebuie să îl ocupe în viitoarea 

agendă a dezvoltării şi cele trei dimensiuni principale ale 

guvernanţei democratice: participarea, transparenţa şi 

răspunderea. S-a discutat despre oportunitatea stabilirii unor 

indicatori ai guvernanţei democratice şi au fost identificate 

elementele fundamentale pe care se bazează aceasta: 

asigurarea caracterului incluziv (cu precădere, prin 

consolidarea statutului femeilor, tinerilor, comunităţilor 

indigene şi grupurilor vulnerabile); dezvoltarea centrată pe 

oameni; luarea în considerare, în mod adecvat, a aspectelor de 

mediu ale dezvoltării.  

 

 

CONTACTE ÎN PLAN BILATERAL 

 

În marja sesiunii UIP, membrii delegaţiei GRUI au avut 

consultări cu parlamentari din Lituania, Portugalia, Noua 

Zeelandă şi Italia, referitoare la agenda sesiunii, activităţile 

viitoare şi funcţionarea UIP, precum şi la diverse teme de 

actualitate de pe agenda relaţiilor internaţionale.  

 

În cadrul discuţiilor cu dl. Radu Mihail, Consulul general 

onorific al României în Quito, principalele teme abordate au 

fost: situaţia comunităţii române din Republica Ecuador; 

activitatea şi preocupările actuale ale Consulatului, legate 

îndeosebi de impulsionarea schimburilor comerciale şi a 

legăturilor dintre România şi Ecuador în domeniile culturii şi 

educaţiei. 
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ACTIVITĂŢI DIN SFERA COOPERĂRII CU NAŢIUNILE UNITE 
în primul semestru al anului 2013 

 

 

UNICEF  

 
Preşedintele Camerei Deputaţilor, dl. Valeriu Zgonea, şi 

Reprezentantul UNICEF în România, dna. Sandie 

Blanchet, au semnat, în data de 20 mai, un Parteneriat prin 

care cele două instituţii se angajează să colaboreze în 

susţinerea şi promovarea drepturilor copilului, acordând o 

atenţie specială copiilor vulnerabili.  

 

 

În baza acestui acord, Camera Deputaţilor şi UNICEF vor 

promova politici publice pe termen lung şi vor consolida 

cadrul legislativ, având ca reper fundamental interesul 

superior al copilului, în concordanţă cu prevederile 

Convenţiei ONU privind drepturile copilului.  

 

La Camera Deputaţilor va fi creată o Subcomisie pentru 

promovarea drepturilor copilului şi se va înfiinţa „Echipa 

pentru copii”, alcătuită din parlamentari, reprezentanţi din 

partea ministerelor de resort, mediului academic, 

organizaţiilor non-guvernamentale şi UNICEF, care va 

evalua politicile în domeniu, va elabora studii şi va face 

recomandări pentru îmbunătăţirea situaţiei copiilor din 

România.  

 

Sub egida Camerei Deputaţilor vor fi organizate evenimente 

naţionale şi internaţionale pentru susţinerea iniţiativelor 

UNICEF. Totodată, se preconizează ca România să propună 

Parlamentului European înfiinţarea unui Observator 

European pentru Copii.            

 

*** 

 

Miercuri, 5 iunie 2013, în contextul Zilei 

Internaţionale a Copilului – 1 iunie, a fost 

lansat de UNICEF, în parteneriat cu 

Camera Deputaţilor şi împreună cu 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice, raportul 

„Starea copiilor lumii 2013 – Copiii cu 

dizabilităţi”.    

 

Prezent la ceremonia de lansare, Preşedintele Camerei 

Deputaţilor,  dl. Valeriu Zgonea, a  reafirmat  angajamentul  

 

 

 

 

parlamentarilor români privind consolidarea cadrului 

legislativ referitor la drepturile copilului şi armonizarea 

acestuia cu standardele ONU, cu obiectivele şi direcţiile de 

acţiune ale Strategiei Europene privind Dizabilitatea 2010-

2020.    

 

Pornind de la premiza că dacă li se oferă oportunităţi egale 

de dezvoltare, copiii cu dizabilităţi pot avea o contribuţie 

importantă la viaţa socială, culturală şi economică a 

comunităţii din care fac parte, Raportul UNICEF semnalează 

că aceşti copiii sunt deosebit de vulnerabili dacă trăiesc în 

condiţii de sărăcie sau dacă fac parte dintr-un grup 

minoritar.  

 

Raportul UNICEF: atrage atenţia că în numeroase ţări 

singurele răspunsuri sunt instituţionalizarea, abandonul sau 

neglijarea copiilor cu dizabilităţi, ceea ce îi expune pe 

aceştia la discriminare, violenţă şi rele tratamente şi la un 

risc crescut de a fi excluşi din societate; aminteşte că, prin 

ratificarea Convenţiilor ONU privind drepturile copilului, şi, 

respectiv, drepturile persoanelor cu dizabilităţi, statele lumii 

s-au angajat să garanteze drepturi egale pentru toţi copiii, 

fără discriminare; recomandă guvernelor să-şi armonizeze 

politicile şi programele cu prevederile instrumentelor 

internaţionale relevante, să asigure infrastructuri şi servicii 

mai incluzive şi să promoveze o educaţie incluzivă, care să le 

permită copiilor cu dizabilităţi să aibă acces la un loc de 

muncă sau la alte mijloace de subzistenţă. 

Incluziunea socială a copiilor cu dizabilităţi necesită o 

schimbare de percepţie, o recunoaştere a faptului ca aceşti 

copii au aceleaşi drepturi ca toţi ceilalţi, inclusiv dreptul la 

viaţă, la îngrijiri de sănătate, la hrană şi la educaţie de 

calitate, au dreptul de a-şi exprima opiniile, de a participa la 

procesul decizional şi de a beneficia de protecţie egală în 

faţa legii. Ei trebuie să se afle în centrul eforturilor de 

promovare a unor societăţi incluzive, în calitate nu doar de 

beneficiari, ci şi de agenţi ai schimbării.  

Raportul  şi   alte  publicaţii  ale  UNICEF  privind copiii cu 

dizabilităţi pot fi consultate la: 

http://www.unicef.org/disabilities/index_68330.html 
 

UNFPA şi UNECE  
 
În zilele de 25 şi 26 aprilie, Biroul regional al Fondului ONU 

pentru Populaţie (UNFPA) pentru Europa de Est şi Asia 

Centrală şi Comisia Economică ONU pentru Europa 

(UNECE), au organizat, la Bucureşti, în colaborare cu 

Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii, o 

Reuniune la nivel de experţi cu tema Familii, sănătatea 

reproducerii şi sexualităţii pe întreaga durată a vieţii.  

 

Din partea Parlamentului României a participat la lucrări dl. 

senator Ştefan Stoica, membru al Subcomisiei senatoriale 

pentru Populaţie şi Dezvoltare.   

http://www.unicef.org/disabilities/index_68330.html
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Participanţii – parlamentari, oficiali guvernamentali şi experţi 

din Albania, Armenia, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, 

Bulgaria, Croaţia, Elveţia, Germania, Kîrgîstan, Marea 

Britanie, Olanda, România, Federaţia Rusă, Serbia, Spania, 

Turcia – au discutat despre: rolul, structura şi 

particularităţile familiilor în ţările din regiune; nevoile 

specifice în materie de sănătate ale adolescenţilor şi 

vârstnicilor; rolul cercetării, dezvoltării şi tehnologiei în 

asigurarea serviciilor de sănătate a reproducerii; prevenirea 

bolilor cu transmitere sexuală, îndeosebi în rândul 

populaţiilor vulnerabile; sănătatea reproducerii şi egalitatea 

de gen.   

 

Reuniunea de la Bucureşti se înscrie în procesul de evaluare 

globală a obiectivelor internaţionale ale populaţiei şi 

dezvoltării, în contextul aniversării, în 2014, a 20 de ani de la 

adoptarea Agendei de la Cairo şi al dezbaterilor privind noul 

cadru al dezvoltării, care va succeda Obiectivelor de 

Dezvoltare ale Mileniului.  

 

*** 

 

În ziua de 24 aprilie, cu ocazia prezenţei sale la Bucureşti, dl. 

Werner Haug, directorul Biroului regional al UNFPA 

pentru Europa de Est şi Asia Centrală, a avut, la Senat o 

întâlnire cu dl. senator Ion Rotaru, preşedintele 

Subcomisiei senatoriale pentru Populaţie şi Dezvoltare, 

secretar al Biroului Permanent al Senatului.   

 

 

Oaspetele a prezentat priorităţile UNFPA în regiune şi rolul 

Fondului în identificarea principalelor tendinţe, provocări şi 

direcţii de acţiune din sfera populaţiei în ţările europene.  

 

Dl. senator Ion Rotaru a subliniat că UNFPA a fost şi rămâne 

unul dintre principalii parteneri ai Senatului, ai celorlalte 

instituţii cu atribuţii în domeniu şi ai societăţii civile din 

România în gestionarea problemelor legate de declinul 

demografic, îmbătrânirea populaţiei, migraţia externă, 

inclusiv migraţia cadrelor medicale; accesul la serviciile de 

sănătate a reproducerii; nivelul ridicat al mortalităţii 

materne şi infantile.  

 

S-a convenit continuarea colaborării directe dintre 

Subcomisie şi Biroul regional al UNFPA, având ca scop, pe 

de o parte, acordarea de asistenţă tehnică în scopul 

perfecţionării activităţilor Subcomisiei şi, pe de altă parte, 

valorificarea experienţei şi bunelor practici ale Subcomisiei 

pentru Populaţie şi Dezvoltare a Senatului, prin promovarea 

acestora în alte parlamente din regiune.  

 

CONSILIUL DREPTURILOR OMULUI  
 

Dl. deputat Borbély László, preşedintele Comisiei pentru 

politică externă a Camerei Deputaţilor, a participat la 

Panelul privind contribuţia parlamentelor la activitatea 

Consiliului Drepturilor Omului, organizat la Palatul 

Naţiunilor din Geneva, în ziua de 29 mai, în marja celei de-a 

23-a sesiuni a Consiliului Drepturilor Omului al Naţiunilor 

Unite.   

 

Reuniunea a fost convocată în baza unei rezoluţii a 

Consiliului Drepturilor Omului, printre ai cărei iniţiatori se 

numără şi România. Rezoluţia reafirmă rolul esenţial al 

parlamentelor în transformarea angajamentelor 

internaţionale în legi şi politici naţionale şi recunoaşte 

contribuţia parlamentelor la îndeplinirea de către state a 

obligaţiilor şi angajamentelor referitoare la drepturile 

omului şi consolidarea statului de drept.    

 

În deschiderea lucrărilor, au luat cuvântul dna. Navi Pillay, 

Înaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului şi dl. Anders 

B. Johnsson, Secretarul general al Uniunii Interparlamentare. 

Importanţa dialogului dintre Consiliu şi forurile legislative, în 

contextul Evaluării Periodice Universale a situaţiei 

drepturilor omului din fiecare stat, a fost principalul mesaj al 

celor doi vorbitori, în condiţiile în care aproximativ 70% din 

recomandările pe care le primeşte un stat în timpul Evaluării 

impun acţiune sau implicare parlamentară. 

 
Dezbaterile au fost moderate de dl. Luis Gallegos Chiriboga, 

vicepreşedinte al Consiliului Drepturilor Omului şi s-au axat 

pe două teme: Parlamentele, instituţiile naţionale pentru 

drepturile omului şi societatea civilă şi, respectiv, 

Parlamentele şi Evaluarea Periodică Universală.  

 

În intervenţia sa în calitate de panelist la cea de-a doua 

sesiune tematică, dl. deputat  Borbély László s-a referit la 

parcursul democratic al forului legislativ român din ultimii 20 

de ani, cu dezbateri importante în materia drepturilor omului.  

 

Dl. deputat: a salutat iniţiativa organizării unui dialog între 

Consiliul Drepturilor Omului şi parlamentele naţionale, 

remarcând contribuţia pe care a avut-o  România în 

concretizarea acestuia; a subliniat rolul important ce revine 

parlamentelor în protecţia minorităţilor, arătând ca trebuie 

făcute în continuare eforturi pentru combaterea discriminării 

care încă se manifestă împotriva unor grupuri ale populaţiei; 

aceste eforturi presupun nu doar acţiune legislativă, dar şi o 

schimbare de mentalitate la nivelul întregii societăţi; a 

menţionat că parlamentele au nevoie de parteneri precum UIP 

şi de o relaţie consolidată cu sistemul Naţiunilor Unite pentru 

a promova mai eficient problematica drepturilor omului pe 

agenda legislativă naţională; a arătat că reprezentarea, în 

Parlamentul României, a 19 minorităţi este rezultatul unei 

discriminării pozitive şi că acest tip de implicare pro-activă a 

parlamentului în promovarea drepturilor la nivel naţional este 

binevenită şi trebuie consolidată.     

 

Răspunzând unor întrebări puse de participanţi, dl. deputat a 

menţionat că implicarea parlamentarilor în procesul de 

Evaluare Periodică Universală şi, în general, în problematica 

drepturilor omului, presupune nu doar o bună informare şi 

comunicare, dar şi dezvoltarea unor parteneriate cu societatea 

civilă şi cu ceilalţi actori implicaţi.  
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Pe parcursul discuţiilor, s-au conturat următoarele concluzii :  

 

-  principiul cooperării dintre parlamente, pe de o parte, 

şi dintre acestea şi Consiliul Drepturilor Omului, pe de altă 

parte, în contextul mecanismului de Evaluare Periodică 

Universală, este important şi trebuie promovat; 

-  parlamentele naţionale trebuie să conlucreze mai 

îndeaproape cu Consiliul Drepturilor Omului şi, pe de altă 

parte, trebuie să fie consultate pe parcursul pregătirii 

rapoartelor în contextul Evaluării Periodice Universale;  

- deoarece nu există prea multe informaţii despre 

modalităţile concrete de cooperare şi nici bune practici, 

implicarea parlamentelor în Evaluarea Periodică Universală 

este privită încă cu oarecare scepticism, deşi poate avea 

efecte pozitive de necontestat asupra calităţii dezbaterii 

parlamentare;  

- parlamentarii trebuie să înţeleagă importanţa 

recomandărilor aferente Evaluării Periodice Universale, 

deoarece au un rol esenţial în aplicarea acestora, la nivel 

naţional şi local.  

 

 

Conferinţa Generală a UNESCO, din care fac parte 

reprezentanţi ai tuturor statelor membre, se întruneşte la 

fiecare doi ani, pentru a stabili politicile, principalele direcţii 

de acţiune, programul şi bugetul Organizaţiei. Conferinţa 

adoptă Strategia UNESCO pe termen mediu, alege membrii 

Comitetului Executiv şi, o dată la patru ani, desemnează 

directorul general al UNESCO.  

 

Dna. Katalyn Bogyay, ambasador şi delegat permanent al 

Ungariei la UNESCO din anul 2009, deţine funcţia de 

preşedinte al Conferinţei Generale pentru mandatul 2011-

2013.    

 

În cadrul întâlnirii, s-a discutat despre necesitatea unei 

implicări mai mari a parlamentelor naţionale în susţinerea 

obiectivelor, politicilor si iniţiativelor UNESCO şi a fost 

evidenţiată intenţia României de a candida pentru ocuparea 

unui loc în Comitetul Patrimoniului Mondial UNESCO.  

 

 

 

 

Conferinţa BISMUN 2013
*** 

 

Cu prilejul prezenţei sale la Geneva, preşedintele Comisiei 

pentru politică externă a Camerei Deputaţilor  a avut şi o serie 

de întâlniri bilaterale cu: dl. Anders B. Johnsson, secretarul 

general al Uniunii Interparlamentare; dl. Kassym-Jomart 

Tokayev, directorul general al Oficiului ONU de la Geneva; 

dl. Jan Dusik, directorul Biroului regional pentru Europa al 

Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu; dl. Petko 

Draganov, secretarul general adjunct al Conferinţei Naţiunilor 

Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare. 

 

 

UNESCO 

 

 

Dl. senator Dorin-Mircea Dobra, secretar al Comisiei 

permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului 

pentru relaţia cu UNESCO, şi dl. deputat Toader Paleologu, 

membru al Comisiei, s-au întâlnit, în ziua de 28 mai, la 

Senat, cu dna. Katalin Bogyay, preşedinta Conferinţei 

Generale a UNESCO 

 

 

Cea de-a cincea ediţie a Conferinţei BISMUN a avut loc în 

perioada 20-25 martie, în organizarea Asociaţiei Tineretul 

ONU din România, în colaborare cu Senatul României şi 

Academia de Studii Economice, 

cu sprijinul Ministerului 

Afacerilor Externe, Sistemului 

ONU din România şi Fundaţiei 

Konrad Adenauer Stiftung.  

Tema principală a Conferinţei a 

fost Remodelarea diplomaţiei într-o lume în continuă 

schimbare. La ceremonia de deschidere a participat dl. 

senator Petru Filip, preşedintele Comisiei pentru politică 

externă a Senatului.  

Cei peste 200 de tineri, studenţi şi masteranzi din România şi 

din străinătate, au participat la simulări ale lucrărilor unor 

structuri din sistemul Naţiunilor Unite, respectiv: Consiliul de 

Securitate; Comitetul pentru Dezarmare şi Securitate 

Internaţională, Comitetul Special Politic şi pentru 

Decolonizare şi Comitetul Juridic ale Adunării Generale; 

Consiliul Drepturilor Omului; Consiliul Economic şi Social; 

Adunarea Generală. Reuniunile au avut loc la Senat şi la 

Biblioteca Centrală Universitară.  

Conferinţa Bucharest International Student Model United 

Nations (BISMUN) este cea mai mare simulare de tip MUN 

(Model Naţiunile Unite) din România şi reprezintă 

principalul proiect al Asociaţiei Tineretul ONU din România, 

organizaţie neguvernamentală înfiinţată şi condusă de tineri, 

al cărei obiectiv principal este promovarea şi încurajarea 

valorilor şi activitatilor ONU şi a democraţiei participative 

în rândul tinerilor români.  
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ACTIVITĂŢI  ALE  GRUPURILOR  PARLAMENTARE  DE  PRIETENIE 
în primul semestru al anului 2013

 
 

 

ÎNTREVEDERI ŞI VIZITE OFICIALE 

 
 
  Primirea delegaţiei Grupului parlamentar de prietenie cu România din Camera Reprezentanţilor a Regatului 

Thailandei (26 martie 2013) 

 

 

În ziua de 26 martie 2013, o delegaţie a Grupului parlamentar de prietenie cu România din 

Camera Reprezentanţilor a Regatului Thailandei, condusă de dna. Pusadee Tamthai, preşedinta 

Grupului, a fost primită de dl. deputat Valeriu Zgonea, Preşedintele Camerei Deputaţilor. La 

primire au participat dl. deputat Vlad Alexandru Cosma, preşedintele Grupului parlamentar 

de prietenie România-Regatul Thailandei şi membri ai Grupului. Cu prilejul acestei întâlniri a fost reafirmată 

dorinţa comună de aprofundare a cooperării bilaterale, inclusiv la nivel legislativ, dar şi în domeniul afacerilor 

interne, în cadrul eforturilor de combatere a imigraţiei ilegale. Gazdele întâlnirii au solicitat sprijin pentru eliminarea 

vizei "on arrival" pentru turiştii români care vizitează Thailanda, în condiţiile în care toate celelalte state din 

Uniunea Europeană beneficiază de “Tourist Visa Exemption” pentru o perioadă de 15 zile.     

Întrevederea a avut loc în contextul aniversării a 40 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între România şi 

Regatul Thailandei. Delegaţia thailandeza a adresat părţii române invitaţia de a efectua o vizită de lucru la Camera 

Reprezentanţilor din Regatul Thailandei. 

 

 Vizita oficială în România a delegaţiei Grupului de prietenie Franţa-România din Senatul Franţei 

(27 mai -1 iunie 2013)   

 

 

La invitaţia Grupului de prietenie România-Franţa din Senat, prezidat de dl. senator Călin 

Popescu Tăriceanu, o delegaţie a Grupului de prietenie omolog din Senatul francez, condusă de 

senatorul Bernard Fournier, preşedintele Grupului, membru al Uniunii pentru o Mişcare 

Populară, a efectuat o vizită oficială în România în intervalul 27 mai - 1 iunie 2013. Din delegaţia 

franceză au mai făcut parte dl. Alain Fauconnier (Partidul Socialist) şi dna. Sylvie Goy-Chavent (Uniunea 

Democraţilor şi Uniunea Centristă a Independenţilor).  

 
Gazdele au pregătit un program de complex de întrevederi la nivelul Senatului şi Camerei Deputaţilor, al Guvernului 

şi Administraţiei Prezidenţiale, dar şi al administraţiei publice locale. Astfel, delegaţia franceză a fost primită de dl. 

Crin Antonescu, Preşedintele Senatului României şi a avut întâlniri cu membri ai Comisiei pentru politică externă şi 

ai Comisiei pentru afaceri europene din Senat. La nivel guvernamental, delegaţia s-a întâlnit cu: dl. Dan Coman 

Şova, ministru delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii Străine; dl. Daniel Barbu, 

ministrul  Culturii; dl. Bogdan Tohăneanu, secretar de stat pentru Relaţia cu Parlamentul şi Guvernul, Ministerul 

Afacerilor Interne; dl. Ovidiu Dranga, secretar de stat pentru Afaceri Globale, Ministerul Afacerilor Externe; dl. 

Bogdan Mănoiu, consilier prezidenţial, Departamentul Afaceri Europene al Administraţiei Prezidenţiale. În 

Bucureşti, oaspeţii au vizitat noul sediu al Liceului Francez "Anna de Noailles".  

 

Cu ocazia vizitei de documentare în judeţele Prahova, Braşov şi Argeş, delegaţia s-a întâlnit cu primarii localităţilor 

Azuga, Buşteni şi Râşnov, cu cei doi vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Braşov, precum şi cu parlamentari 

reprezentând circumscripţii electorale din judeţele vizitate: dl. senator Georgică Severin (Prahova); dl. senator 

Viorel Chiriac (Braşov); dl. deputat Bogdan Niculescu-Duvăz (Argeş). La Ghimbav, delegaţia a vizitat compania 

EUROCOPTER România.  
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ÎNTÂLNIRI BILATERALE 

cu ocazia vizitelor oficiale în România ale unor delegaţii străine  

 

 

 
12 februarie 2013   

 

Întrevederea dlui. deputat Mihai Tudose, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie România-Republica 

Federală Germania şi a unor membri ai Grupului, cu dna. Susanne Kastner, preşedinta Grupului de prietenie 

Germania-România şi preşedintă a Comisiei pentru apărare din Bundestag 

 

 

18 aprilie 2013  

 

Întrevederea membrilor Grupului parlamentar de prietenie România-Federaţia Rusă cu E.S. dl. Oleg S. 

Malginov, ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti şi cu dl. deputat Konstantin Kosacev, vicepreşedintele 

Comisiei pentru afaceri externe din Duma de Stat şi co-preşedinte al Comisiei Interguvernamentale Mixte 

româno-ruse pentru colaborare economică şi tehnico-ştiinţifică 

 

22 aprilie 2013  

 

Întrevederea dlui. deputat Dominic Andrei Gerea, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie România-

Regatul Ţărilor de Jos şi a unor membri ai Grupului, cu E.S. dl. Johannes Hendrik Mattheus Van Bonzel,     

ambasadorul Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti 

 

 

8 mai 2013  

 

Întrevederea dlui. deputat Iulian Iancu, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie România-Republica 

Azerbaidjan, preşedinte al Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, cu E.S. dl. Eldar 

Hasanov, ambasadorul Republicii Azerbaidjan la Bucureşti 

 

 

10 mai 2013  

 

Participarea membrilor Grupului parlamentar de prietenie România-Republica Polonă la întrevederea dintre dl. 

deputat Valeriu Zgonea, Preşedintele Camerei Deputaţilor şi dl. Stanislaw Karczewski, vicemareşal al Senatului 

Poloniei. Întâlnirea a avut loc în marja conferinţei "Munţii Carpaţi în inima Europei - folosirea instrumentelor de 

cooperare existente pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a regiunii", eveniment organizat la Camera 

Deputaţilor, de Ambasada Poloniei la Bucureşti.  

 

 

22 mai 2013  
 

Întrevederea dlui. deputat Miron-Tudor Mitrea, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie România-Regatul 

Arabiei Saudite, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, cu E.S. dl. Abdul Rahman Ben Ibrahim Ben Ali Ar-Rasi, 

ambasadorul Regatului Arabiei Saudite la Bucureşti  

 

 

29 mai 2013  

 

Întrevederea membrilor Grupului parlamentar de prietenie România-Turkmenistan cu E.S. dl Shohrat Jumayev, 

ambasadorul Turkmenistanului la Bucureşti   

 

 

 

3 iunie 2013  

 

Întrevederea dlui. senator Sebastian Grapă, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie România-Regatul 

Maroc şi a membrilor Grupului cu E.S. dna. Faouz El Achchabi, ambasadorul Regatului Maroc la Bucureşti  
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ALTE EVENIMENTE  
 

12 - 13 mai 2013 

 
Participarea dlui. senator Alexandru Cordoş, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie România-Regatul Suediei, la 

Vizita oficială în Regatul Suediei a dlui. Titus Corlăţean, ministrul afacerilor externe. Dezvoltarea cooperării  parlamentare 

dintre cele două ţări, inclusiv pentru valorificarea experienţei Suediei privind reforma constituţională, dar şi în contextul rolului 

ce revine parlamentelor naţionale în problematica europeană, au fost principalele subiectele ale întrevederii delegaţiei române 

cu Preşedintele Parlamentului Suediei, dl. Per Westerberg.   

 

28 mai 2013 

  

Participarea dlui. senator Alexandru Frătean, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie România-Canada, la 

Seminarul "Procedural safeguards for the quality of the revision of the Constitution", organizat la Senat, în cadrul 

Forumului Constituţional, în parteneriat cu Ambasada Canadei la Bucureşti     

 

11 iunie 2013 

 
Prezentarea în plenul Senatului, de către dl. senator Marin Burlea, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie 

România-Kuweit, a Declaraţiei intitulate "România-Statul Kuweit – jumătate de veac de prietenie", cu prilejul 

aniversării a 50 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre România şi Statul Kuweit  

 

 

17 - 18 iunie 2013 

 
Participarea dlui. deputat Giureci Slobodan Ghera, preşedintele Grupului parlamentar de prietenie România-Croaţia, la 

Vizita oficială în Croaţia a dlui. Crin Antonescu, Preşedintele Senatului României. Programul vizitei a inclus întrevederi 

cu dl. Josip Leko, Preşedintele Parlamentului croat, precum şi la nivelul preşedinţiei, ministerelor afacerilor externe şi 

europene şi al economiei. Vizita a avut loc în contextul intrării în vigoare, la 1 iulie 2013, a Tratatului de Aderare a 

Republicii Croaţia la Uniunea Europeană şi a avut drept obiectiv întărirea dialogului bilateral în plan parlamentar şi 

promovarea cooperării dintre cele două ţări în cadrul UE. 
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