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Lista cuprinzând documentele de interes public şi lista categoriilor de documente produse  şi/sau 
gestionate, potrivit legii:      

I.Acte ale Parlamentului României  

1. Legi promulgate de Preşedintele României(se publică în Monitorul Oficial, Partea I);  
2. Hotărâri ale Parlamentului României (se publică în Monitorul Oficial, Partea I);  
3. Acte politice adoptate de Parlamentul României (se publică în Monitorul Oficial, Partea I).  

II. Acte dezbătute şi adoptate de Camera Deputaţilor, de Biroul Permanent, de Comisiile 
parlamentare şi de preşedintele Camerei Deputaţilor  

1. Proiecte de legi;  
2. Hotărâri ale Camerei Deputaţilor (se publică în Monitorul Oficial al României, Partea  I);  
3. Mesaje, declaraţii şi alte acte politice adoptate de Camera Deputaţilor;  
4. Decizii ale preşedintelui Camerei Deputaţilor;  
5.   Rapoartele întocmite de comisiile speciale şi de anchetă, după prezentarea acestora 

Biroului permanent al Camerei Deputaţilor sau, după caz, Birourilor permanente ale celor 
două Camere şi înscrierea acestora pe ordinea de zi a şedinţelor comune ale celor două 
Camere;  

6. Rapoarte prezentate de autorităţi şi instituţii publice, de organismele aflate sub autoritatea 
Camerei Deputaţilor, după prezentarea acestora Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor şi transmiterea lor pentru elaborarea rapoartelor de către comisiile 
permanente (se publică în Monitorul Oficial, Partea a II-a);  

7. Acte privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor Camerei Deputaţilor.  

III. Documente ce însoţesc dosarele legilor, hotărârilor şi actelor politice  

1. Proiecte de legi primite de la Guvern sau de la Senat, precum şi propuneri legislative ale 
deputaţilor şi ale senatorilor;  

2. Puncte de vedere ale Guvernului;  
3. Avize ale Consiliului Legislativ;  
4. Avize ale Consiliului Economic şi Social; 
5. Alte avize;  
6. Rapoarte şi avize ale comisiilor parlamentare;  
7. Lista şi textele aflate în mediere la proiectele de lege adoptate;  
8. Rapoarte ale comisiilor de mediere;  
9. Texte în divergenţă la proiectele de lege adoptate;  

10. Sesizări asupra constituţionalităţii legilor depuse în temeiul art.146 lit. a) din Constituţia 
României republicată. 

11. Punctele de vedere ale Președintelui Camerei Deputaţilor la excepţiile de 
neconstituţionalitate ridicate în fata instanţelor judecătoreşti care urmează să fie 
soluţionate de Curtea Constituţională, potrivit art. 146 lit. d) din Constituţia României 
republicată ;  

12. Punctele de vedere ale Președintelui Camerei Deputaţilor înaintate Curţii Constituţionale 
pentru soluţionarea sesizărilor de neconstituţionalitate, potrivit art. 146 lit. a) şi b) din 
Constituţia României;  

13. Cererile Preşedintelui României de reexaminare a unor legi;  
                                                 
 Conform Hotărârii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor nr. 4/2003 pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public, precum şi a Hotărârii Biroului permanent al Camerei Deputaţilor nr. 5/2006 pentru completarea Anexei nr.1 la Hotărârea 
Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 4/2003 pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public 
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14. Procesele verbale privind verificarea şi numărarea voturilor, în cazul votului secret (se 
publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a).  

IV.Situaţii privind controlul parlamentar  

1. Moţiuni simple şi moţiuni de cenzură;  
2. Întrebări adresate de deputaţi Guvernului, miniştrilor sau altor conducători ai organelor 

administraţiei publice şi răspunsurile orale sau scrise;  
3. Întrebări la care nu s-a primit răspuns până la sfârşitul sesiunii în care au fost adresate 

(sunt introduse pe site-ul Camerei Deputaţilor şi se publică la sfârşitul sesiunii în 
Monitorul Oficial al României, Partea a II-a);  

4. Interpelări adresate Guvernului de către deputaţi şi răspunsurile orale sau scrise;  
5. Interpelări adresate primului ministru şi răspunsurile scrise sau orale;  
6. Situaţii statistice privind întrebările, interpelările şi intervenţiile politice.  

V.Programe de lucru şi evidenţa deputaţilor   

1. Programul de lucru săptămânal al Camerei Deputaţilor;  
2. Ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor;  
3. Evidenţe privind:  

a. membrii Biroului permanent;  
b. deputaţii - alfabetic;  
c. deputaţii - pe circumscripţii electorale;  
d. deputaţii - pe grupuri parlamentare;  
e. deputaţii - pe partide politice;  

VI.Stenograme  

1. Stenogramele şedinţelor Camerei Deputaţilor (se publică în Monitorul Oficial, Partea a II-
a);  

2. Stenogramele şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului (se publică în 
Monitorul Oficial, Partea a II-a  

3. Stenogramele şedinţelor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi a şedinţelor 
Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

VII.Activităţi ale comisiilor parlamentare   

1. Listele cu componenţa nominală a comisiilor si a birourilor comisiilor;  
2. Situaţia cu proiectele de legi şi propunerile legislative cu care sunt sesizate comisiile în 

fond (cu raport) sau pentru avize;  
3. Lista problemelor care fac obiectul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului;  
4. Sintezele şedinţelor comisiilor din Camera Deputaţilor (se publică săptămânal în 

Monitorul Oficial, Partea a II-a);  
5. Componenţa nominală a comisiilor de mediere;  
6. Programul de activitate al comisiilor permanente în vacanţele parlamentare.  

VIII.Informaţii cu caracter economico-financiar 

 1.    Anexa din Bugetul de Stat privind Camera Deputaţilor şi Institutul Român    
        pentru   Drepturile Omului (IRDO) şi pentru activităţile finanţate integral din   
       venituri proprii se publică în Monitorul Oficial, Partea I-a)  
2.    Bugetul aprobat al Camerei Deputaţilor ( se publică în Monitorul Oficial,       
       Partea I-a)  
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3.    Bugetul Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO); (se publică în   
       Monitorul Oficial, Partea I-a)  
4.    Bilanţul contabil al Camerei Deputaţilor – activitatea proprie, Bilanţul   
       I.R.D.O. şi Bilanţul activităţilor finanţate integral din venituri proprii ( se publică  
       în Monitorul Oficial, Partea I-a )  
   5.    Programul anual al achiziţiilor publice cuprinzând denumirea produselor,  
          serviciilor, lucrărilor şi codul CPSA ( sunt introduse pe site-ul Camerei   
          Deputaţilor) 
   6.   Anunţul de participare, invitaţia de participare şi anunţul de atribuire a   
         contractului de achiziţie public 

IX.Informaţii privind relaţiile externe si de protocol ale Camerei Deputaţilor  

1. Propunerile (sub formă de memorandum intern) vizând organizarea unor activităţi de relaţii 
parlamentare externe care se desfăşoară în România sau care privesc deplasările în exterior ale 
deputaţilor, fie în plan bilateral sau în calitate de participanţi la diversele reuniuni parlamentare 
internaţionale;  

2. Componenţa delegaţiilor participante la acţiuni externe, inclusiv a funcţionarilor parlamentari;  
3. Programul reuniunilor sau vizitelor cu caracter parlamentar care se desfăşoară în România şi 

agenda reuniunilor internaţionale la care participă deputaţi români;  
4. Rapoarte ale delegaţiilor parlamentare privind rezultatele deplasărilor externe;  
5. Informări periodice cu privire la activităţile de relaţii externe ale Camerei Deputaţilor;  
6. Discursurile şi intervenţiile deputaţilor români la diversele reuniuni internaţionale, ulterior 

prezentării acestora;  
7. Fişele relaţiilor parlamentare bilaterale cu diverse ţări.  

X.Informaţii privind resursele umane   

1. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale 
funcţionarilor responsabili cu difuzarea informaţiilor publice; 

2. Posturile scoase la concurs.  

XI. Informaţii cu privire la asigurarea ordinii şi siguranţei în Palatul Parlamentului potrivit 
Regulamentului privind ordinea şi siguranţa în Palatul Parlamentului, aprobat prin Hotărârea 
Biroului permanent al Camerei Deputaţilor nr.13 din 27.10.1999  

1. Norme generale;  
2. Normele privind accesul cetăţenilor români în perimetrul şi în incinta Palatului Parlamentului;  
3. Normele privind accesul cetăţenilor străini în incinta Palatului Parlamentului;  
4. Normele privind accesul cetăţenilor care asistă la şedinţele publice ale Camerei Deputaţilor;  
5. Normele privind conţinutul, emiterea, evidenţa şi controlul documentelor de acces;  
6. Normele privind accesul şi parcarea autovehiculelor de transport pentru persoane şi marfă la 

Palatul Parlamentului;  
7. Reglementările privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor parlamentare şi extraparlamentare;  
8. Reglementările privind paza bunurilor şi valorilor din Palatul Parlamentului;  
9. Reglementările privind serviciul de permanenţă la Secretariatul general al Camerei Deputaţilor;  

10. Reglementările privind siguranţa Palatului Parlamentului;  
11. Reglementări referitoare la sancţiuni.  

XII.Informaţii privind activitatea de investiţii şi dezvoltare  

- Lista sinteză a cheltuielilor de investiţii;  
- Lista dotărilor independente.  

Informaţii privind activitatea de transporturi   

- Parcul de automobile din dotarea Camerei Deputaţilor - componenţă, caracteristici, an de 
fabricaţie. 


