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B U L E T I N   I N F O R M A T I V   

 
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei 
publice 

• Constituţia României 

• Regulamentul Camerei Deputaţilor 

Structura internă a Camerei Deputaţilor, structura organizatorică a Secretariatului general şi 
atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe 
 
A. Structurile interne ale Camerei Deputaţilor (grupurile parlamentare, Biroul permanent, 
comisiile parlamentare).  

Grupurile parlamentare constituite în Camera Deputaţilor în actuala legislatură: 
 

1. Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat  

2. Grupul parlamentar al Partidului România Mare  

3. Grupul parlamentar al Partidului Democrat  

4. Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal  

5. Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România  

6. Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale 
 

Comisii permanente ale Camerei Deputaţilor : 
  

1. Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare  

2. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  

3. Comisia pentru industrii şi servicii  

4. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  

5. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

6. Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  

7. Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

8. Comisia pentru sănătate şi familie  

9. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport  

10. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă  

11. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi  

12. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  

13. Comisia pentru politică externă  

14. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii  

15. Comisia pentru regulament  

16. Comisia pentru tehnologia informaţiei si comunicaţiilor 

17. Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 
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B. Structura organizatorică a Secretariatului general al Camerei Deputaţilor 

 

  
 

C. Atribuţiile departamentelor din cadrul Secretariatului general al Camerei Deputaţilor: 
 
Departamentul pentru activităţi parlamentare 
-  Departamentul pentru activităţi parlamentare asigură pregătirea desfăşurării lucrărilor parlamentare 
ale Camerei Deputaţilor sau ale celor două Camere, după caz, precum şi ale comisiilor parlamentare. 
-  Departamentul pentru activităţi parlamentare are în structura sa următoarele direcţii: 
 a) Direcţia legislativă; 
 b) Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen; 
 c) Direcţia pentru lucrări în comisii. 
-  Departamentul pentru activităţi parlamentare desfăşoară, în principal, următoarele activităţi: 

• pregăteşte desfăşurarea lucrărilor în plen ale Camerei Deputaţilor sau ale celor două Camere, 
după caz; asigură evidenţa proiectelor de lege şi a altor documente care se dezbat în plenul 
Camerei Deputaţilor, respectiv al celor două Camere, după caz; 
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• asigură asistenţa de specialitate privind dezbaterea proiectelor de lege în plenul Camerei 
Deputaţilor sau al celor două Camere, după caz, precum şi a hotărârilor sau a altor acte aprobate 
de acestea; procesează proiectele de lege, respectiv legile pe baza textelor adoptate de plenul 
Camerei Deputaţilor sau de cele două Camere ale Parlamentului, după caz; asigură evidenţa 
acestora; 

• pregăteşte lucrările privind activitatea comisiilor parlamentare; ţine evidenţa proiectelor de lege 
repartizate pe comisii pentru întocmirea raportului comisiei sau pentru aviz; 

• asigură asistenţa de specialitate pentru activitatea comisiilor parlamentare; întocmeşte raportul 
comisiei sesizate în fond pe baza textelor adoptate de comisie; întocmeşte avizul comisiei 
sesizate pentru aviz în conformitate cu textele adoptate de comisie şi îl transmite comisiei 
sesizate în fond; execută lucrările rezultate din activitatea comisiilor de mediere; asigură 
lucrările de secretariat ale comisiilor. 

a)  Direcţia legislativă are următoarele atribuţii principale: 
• asigură asistenţă pentru redactarea proiectelor şi propunerilor legislative, cu respectarea 

normelor de tehnică legislativă; 
• întocmeşte note adresate comisiilor permanente care examinează în fond proiectele de lege sau 

propunerile legislative, respectând prevederile constituţionale şi normele de tehnică legislativă; 
la cererea preşedintelui comisiei personalul de specialitate cu atribuţii specifice participă la 
lucrările acesteia; 

• participă la lucrările în plen ale Camerei Deputaţilor şi ale celor două Camere, după caz, 
urmăreşte dezbaterea proiectelor de lege şi a propunerilor legislative, asigură redactarea textului 
legii în mod riguros şi în conformitate cu textele votate în plen; asigură dactilografierea şi 
colaţionarea acestora; 

• participă la lucrările comisiilor de mediere, stabileşte textele adoptate în redactări diferite, 
urmăreşte modul de adoptare a rapoartelor comisiilor de mediere şi redactează forma finală a 
legii în conformitate cu textele adoptate de cele două Camere; 

• întocmeşte raportul asupra textelor rămase în divergenţă după mediere; 
• elaborează unele proiecte de hotărâre ale Camerei Deputaţilor; 
• redactează punctele de vedere ale Preşedintelui Camerei Deputaţilor cu privire la sesizările 

adresate Curţii Constituţionale în materie de neconstituţionalitate; 
• întocmeşte, la cererea Biroului permanent, note privitoare la interpretarea legii; 
• asigură elaborarea formei republicabile a legilor pentru care Camera Deputaţilor a fost ultima 

Cameră care a adoptat modificarea şi/sau completarea, în cazul în care prin lege se dispune 
republicarea; 

• întocmeşte cererile de rectificare a actelor normative adoptate de Parlament, în cazul unor erori 
materiale. 

b)  Direcţia pentru organizarea lucrărilor în plen are următoarele atribuţii principale: 
• înregistrează proiectele de lege, propunerile legislative, proiectele de hotărâre ale Camerei 

Deputaţilor şi ale Parlamentului, care se supun pentru dezbatere şi aprobare plenului Camerei 
Deputaţilor sau plenului celor două Camere ale Parlamentului; ţine evidenţa circuitului acestora 
până la finalizarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României şi execută lucrările aferente, 
urmărind respectarea termenelor stabilite; 

• ţine evidenţa amendamentelor scrise primite de la Biroul permanent şi le transmite comisiilor 
permanente sesizate cu avizarea acestora, precum şi a interpelărilor, întrebărilor şi intervenţiilor 
personale ale deputaţilor sau ale grupurilor parlamentare şi primeşte răspunsurile la acestea; 

• întocmeşte lista iniţiativelor legislative şi a altor lucrări care pot fi înscrise pe ordinea de zi a 
Camerei Deputaţilor de către Biroul permanent şi Comitetul ordinii de zi. 

• întocmeşte mapa de lucru pentru preşedintele de şedinţă în plen; 
• transmite la Senat, în vederea dezbaterii, proiectele de lege care au fost adoptate de Camera 

Deputaţilor; 
• trimite legile adoptate de Parlament pentru a fi promulgate de către Preşedintele României, iar 

după promulgare le numerotează şi le trimite pentru publicare în Monitorul Oficial al României; 
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• asigură înregistrarea pe bandă magnetică, stenografierea şi verificarea transcrierii dezbaterilor 
din şedinţele Camerei Deputaţilor şi şedinţele comune ale celor două Camere; 

• redactează sumarul şedinţelor Camerei Deputaţilor şi al şedinţelor comune ale celor două 
Camere ale Parlamentului şi îl transmite împreună cu stenogramele pentru publicare în 
Monitorul Oficial al României; 

• primeşte dosarele privind alegerea deputaţilor, le pune la dispoziţia Comisiei de validare şi 
asigură lucrările de secretariat pentru validarea mandatelor deputaţilor; 

• asigură lucrările de secretariat pentru desfăşurarea şedinţelor Camerei Deputaţilor şi ale celor 
două Camere ale Parlamentului; asigură condiţiile privind votul secret şi constatarea 
rezultatului acestuia;  

• multiplică proiectele de lege, propunerile legislative, rapoartele de mediere şi alte materiale 
supuse spre dezbatere Camerei Deputaţilor pe care le distribuie deputaţilor; 

• ţine evidenţa numerică şi nominală a deputaţilor şi a locurilor de deputat rămase vacante, 
precum şi a schimbărilor survenite în activitatea deputaţilor în timpul exercitării mandatelor; 
înregistrează prezenţa deputaţilor la şedinţele în plen, iar listele de prezenţă le transmite 
Departamentului economico-financiar; întocmeşte situaţiile privind absenţele nemotivate pentru 
a fi prezentate Biroului permanent;  

• urmăreşte depunerea declaraţiilor de avere ale deputaţilor şi ţine evidenţa acestora; 
• elaborează necesarul de abonamente la publicaţiile legislative şi asigură distribuirea acestora, 

conform aprobării. 
c)  Direcţia pentru lucrări în comisii are următoarele atribuţii principale: 

• execută lucrările de specialitate necesare constituirii comisiilor permanente ale Camerei 
Deputaţilor şi alegerii birourilor acestora; 

• înregistrează adresele cu proiectele de lege şi propunerile legislative primite de la Biroul 
permanent după anunţarea lor în plenul Camerei Deputaţilor şi le trimite la comisiile sesizate în 
fond şi la cele sesizate pentru aviz; 

• primeşte de la comisii rapoartele, avizele, sintezele şi procesele-verbale întocmite de acestea 
după fiecare şedinţă de comisie şi prezintă secretarului general nota cu proiectele de lege şi 
propunerile legislative care îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi prezentate Biroului 
permanent în vederea includerii lor pe ordinea de zi; întocmeşte şi ţine la zi situaţia proiectelor 
de lege şi a propunerilor legislative aflate la comisii şi o prezintă membrilor Biroului permanent 
şi liderilor grupurilor parlamentare; 

• prezintă, săptămânal, Preşedintelui Camerei Deputaţilor, secretarului general al Camerei 
Deputaţilor şi ministrului pentru relaţia cu Parlamentul situaţia privind activitatea comisiilor 
permanente şi situaţia proiectelor de lege şi propunerilor legislative aflate în procedură de 
mediere; 

• la solicitarea membrilor Biroului permanent şi a secretarului general al Camerei Deputaţilor, 
efectuează analiza activităţii comisiilor cu privire la gradul de încărcare al acestora şi la 
activitatea consilierilor, experţilor şi colaboratorilor; 

• informează Biroul permanent asupra proiectelor de lege, propunerilor legislative şi altor 
documente care fac obiectul şedinţelor comune ale celor două Camere ale Parlamentului; 

• pregăteşte documentaţia necesară privind participarea deputaţilor, pe grupuri parlamentare, la 
constituirea comisiilor de mediere pentru a fi prezentată Biroului permanent; 

• participă, împreună cu specialişti din cadrul Direcţiei legislative, la lucrările comisiilor de 
mediere şi întocmesc lucrările de definitivare şi multiplicare a rapoartelor acestor comisii; 

• înregistrează la comisie adresele cu proiectele de lege, propunerile legislative şi 
amendamentele, precum şi orice alte documente primite de la Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor sau de la secretarul general al acesteia; 

• asigură documentarea şi informarea de specialitate pentru proiectele de lege sau propunerile 
legislative înscrise pe ordinea de zi a comisiei şi le prezintă preşedintelui comisiei respective; 

• urmăreşte obţinerea de la celelalte comisii permanente, în timp util, a avizelor la proiectele de 
lege sau la propunerile legislative cu care comisia este sesizată în fond; 
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• pregăteşte raportul şi avizele asupra proiectelor de lege sau propunerilor legislative examinate 
de comisie, precum şi sintezele şi procesele verbale ale şedinţelor; 

• întocmeşte tematici, materiale documentare şi situaţii comparative referitoare la domeniul de 
activitate al comisiei respective; 

• asigură lucrările tehnice necesare audierii în comisii a candidaţilor a căror numire în funcţii se 
face cu aprobarea Parlamentului;  

• întocmeşte "fişa postului" pentru salariaţii de la comisii şi le prezintă preşedintelui comisiei în 
vederea aprobării. 

 
Direcţia Secretariatului tehnic 
- Direcţia Secretariatului tehnic asigură pregătirea lucrărilor Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor, a Birourilor permanente ale celor două Camere şi ale Comitetului ordinii de zi; urmăreşte 
îndeplinirea de către compartimentele Secretariatului general a sarcinilor rezultate din hotărârile 
Camerei Deputaţilor şi ale Biroului permanent, precum şi din dispoziţiile scrise ale Preşedintelui 
Camerei Deputaţilor. 
- Direcţia Secretariatului tehnic îndeplineşte unele atribuţii aferente activităţii privind lucrările 
parlamentare. 
-  Direcţia Secretariatului tehnic are în structura sa următoarele compartimente: 
 a) Serviciul pentru pregătirea lucrărilor Biroului permanent şi Comitetului ordinii de zi; 
 b) Biroul de evidenţă şi stenograme; 
 c) Compartimentul informaţii clasificate; 
 d) Arhiva;  
 e) Registratura generală. 
-  Direcţia Secretariatului tehnic are următoarele atribuţii principale: 

• primeşte, înregistrează şi multiplică materialele pentru şedinţele Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor, pentru şedinţele comune ale Birourilor permanente ale celor două Camere şi pentru 
şedinţele Comitetului ordinii de zi; pregăteşte mapele de şedinţă şi le difuzează la cabinetele 
membrilor Biroului permanent şi la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare, după caz; 

• efectuează înregistrarea pe bandă magnetică, stenografierea şi verificarea transcrierii 
dezbaterilor şedinţelor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, ale şedinţelor Birourilor 
permanente ale celor două Camere şi ale şedinţelor Comitetului ordinii de zi; verifică 
stenogramele, comunică şi urmăreşte realizarea măsurilor stabilite de Biroul permanent şi de 
Comitetului ordinii de zi; asigură consultarea de către deputaţi a stenogramelor şedinţelor 
Biroului permanent şi ale Comitetului ordinii de zi; 

• redactează şi procesează proiectele de hotărâre ale Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi 
ale Birourilor permanente ale celor două Camere; 

• prezintă, în timp util, membrilor Biroului permanent documentele supuse aprobării acestuia; 
• înregistrează legile promulgate de Preşedintele României, moţiunile, moţiunile de cenzură, 

hotărârile adoptate de Parlament şi de Camera Deputaţilor, hotărârile Biroului permanent al 
Camerei Deputaţilor şi ale Birourilor permanente ale celor două Camere, deciziile preşedintelui 
Camerei Deputaţilor, ordinele emise de secretarul general al Camerei Deputaţilor şi deciziile 
emise de secretarul general adjunct, precum şi mesajele, declaraţiile, rezoluţiile şi alte acte 
politice adoptate de Parlament sau de Camera Deputaţilor; comunică unele documente Direcţiei 
pentru informatică şi comunicaţii, precum şi altor compartimente, pe baza unei note de difuzare 
aprobată de secretarul general; 

• ţine evidenţa rapoartelor prezentate de autorităţile şi instituţiile statului, de organismele aflate 
sub autoritatea Parlamentului sau a Camerei Deputaţilor, potrivit legii, precum şi a rapoartelor 
întocmite de comisiile speciale şi de anchetă; ţine evidenţa mesajelor adresate Parlamentului de 
către Preşedintele României; 

• ţine evidenţa  sigiliilor şi ştampilelor; stabileşte modelele de registre, condici de expediţie, 
hârtie de corespondenţă etc. folosite în activitatea Camerei Deputaţilor; 

• elaborează normele privind evidenţa, păstrarea şi manipularea documentelor cu caracter secret, 
valabile pentru toate departamentele şi direcţiile Secretariatului general şi urmăreşte respectarea 
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acestora de către personalul Secretariatului general; instruieşte personalul autorizat să lucreze 
cu documente secrete;  

• coordonează şi răspunde de activitatea arhivistică din cadrul Camerei Deputaţilor în 
conformitate cu prevederile legislaţiei arhivistice în vigoare; întocmeşte nomenclatorul 
documentelor generate de Camera Deputaţilor şi îl actualizează periodic; 

• organizează primirea şi arhivarea documentelor de la structurile organizatorice ale Camerei 
Deputaţilor şi ale serviciilor acesteia; 

• propune componenţa comisiei de selecţionare a documentelor din arhivă; organizează predarea 
la Arhivele Naţionale a unor documente cu caracter permanent; 

• se ocupă de completarea şi ţinerea la zi a colecţiilor "Monitorul Oficial", "Legislaţie" şi 
"Hotărâri de Guvern"; 

• primeşte şi înregistrează corespondenţa sosită prin curier, prin poşta specială şi civilă, de la 
autorităţi şi instituţii publice, de la alte persoane juridice, precum şi de la persoane fizice; 

• înregistrează şi predă, pe bază de condică, corespondenţa adresată Preşedintelui Camerei 
Deputaţilor, membrilor Biroului permanent, comisiilor parlamentare ale Camerei Deputaţilor şi 
deputaţilor, precum şi pentru compartimentele Secretariatului general al Camerei Deputaţilor; 

• primeşte de la structurile organizatorice ale Camerei Deputaţilor şi ale Secretariatului general 
corespondenţa pentru a fi expediată, prin poşta specială sau civilă, conform normelor tehnice 
privind împachetarea, coletarea, transportul, mânuirea şi distribuirea acestora; asigură predarea 
telegramelor, coletelor, notelor telefonice, adresate membrilor Biroului permanent, deputaţilor, 
secretarului general sau compartimentelor Secretariatului general al Camerei Deputaţilor, ţinând 
seama de urgenţa acestora; ţine evidenţa adreselor poştale ale autorităţilor şi instituţiilor 
publice; 

• efectuează operaţiuni de gestiune privind corespondenţa civilă. 
 

Direcţia pentru informare parlamentară 
- Direcţia pentru informare parlamentară efectuează studii şi cercetări specifice şi asigură 
documentarea structurilor parlamentare. 
-   Direcţia pentru informare parlamentară are în componenţa sa următoarele compartimente: 

a) Secţia pentru studii parlamentare; 
b) Secţia pentru documentare; 
c) Biblioteca (secţie); 
d) Muzeul Parlamentului. 

-   Direcţia pentru informare parlamentară are următoarele atribuţii principale:  
• efectuează studii, informări, întocmeşte buletine informative şi materiale documentare necesare 

activităţii parlamentare din proprie iniţiativă sau la cererea Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor; 

• elaborează, la cererea Biroului permanent, studii şi informări de drept comparat; 
• alcătuieşte materiale de analiză şi sinteză privind problemele de interes internaţional pentru 

România;  
• acordă consultaţii pe probleme parlamentare, realizează, la cerere, materiale documentare în 

sfera politicii externe pentru delegaţiile parlamentare române care efectuează vizite oficiale în 
străinătate; 

• asigură preluarea şi utilizarea informaţiilor provenite din surse electronice; 
• efectuează schimbul de informaţii cu alte centre de studii şi informare din ţară şi străinătate, 

biblioteci, ambasade, centre culturale şi de documentare străine din Bucureşti şi cu alte instituţii 
de profil; 

• asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii bibliotecii parlamentare; propune efectuarea 
achiziţiilor de carte şi de alte mijloace de documentare; gestionează fondul de carte şi de 
informaţii parlamentare; 

• coordonează activitatea Muzeului Parlamentului României; ia măsuri pentru conservarea şi 
tezaurizarea patrimoniului Muzeului; propune efectuarea achiziţiilor pentru dezvoltarea 
patrimoniului muzeului. 
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Direcţia financiar-contabilă 
- Direcţia financiar-contabilă fundamentează şi elaborează, sub coordonarea chestorilor Camerei 
Deputaţilor, proiectul bugetului Camerei Deputaţilor, asigură evidenţa angajamentelor şi evidenţa 
contabilă sintetică şi analitică a patrimoniului, efectuează plăţile în conformitate cu prevederile 
bugetare, întocmeşte bilanţul contabil şi răspunde de înregistrarea corectă a operaţiunilor patrimoniale. 
-  Direcţia financiar-contabilă are în componenţa sa următoarele compartimente: 
 a) consilieri sau experţi împuterniciţi cu exercitarea controlului financiar preventiv, conduşi 
nemijlocit de contabilul şef; 
 b) Serviciul financiar; 
 c) Serviciul contabilităţii; 
 d) Serviciul pentru evidenţa gestiunilor; 
 e) Serviciul financiar-contabil pentru activităţi finanţate din venituri proprii; 
 f) Serviciul pentru inventarieri; 
 g) Biroul financiar-contabil pentru Consiliul Legislativ. 
-  Direcţia financiar-contabilă are următoarele atribuţii principale: 

• verifică şi avizează pentru control financiar preventiv, în faza de angajare şi de ordonanţare, 
toate documentele care cuprind sau din care derivă operaţii patrimoniale privind modul de 
constituire, administrare şi utilizare a fondurilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor, 
evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului, utilizarea şi gospodărirea mijloacelor 
materiale şi băneşti, cele din care derivă drepturi şi obligaţii faţă de persoane juridice sau fizice; 
răspunde de legalitatea şi regularitatea proiectelor de operaţiuni supuse aprobării; 

• fundamentează şi elaborează proiectul bugetului Camerei Deputaţilor, având ca sursă de 
finanţare credite bugetare şi venituri extrabugetare, în colaborare cu celelalte compartimente ale 
Secretariatului general al Camerei Deputaţilor şi urmăreşte execuţia acestuia; 

• urmăreşte execuţia bugetului şi întocmeşte rapoarte periodice cu privire la aceasta; 
• întocmeşte notele contabile ale operaţiunilor patrimoniale bugetare şi extrabugetare, precum şi 

balanţe de verificare sintetice şi analitice pentru operaţiunile bugetare şi extrabugetare reflectate 
în contabilitate; 

• înregistrează operaţiile patrimoniale în evidenţa contabilă sintetică şi analitică privind 
cheltuielile curente, de capital şi cele pentru activitatea extrabugetară; 

• urmăreşte reflectarea în contabilitate a debitelor create şi provenite din drepturi de personal, 
cheltuieli materiale, cheltuieli de investiţii, servicii şi dotări; se ocupă de lichidarea acestora; 

• împreună cu Serviciul inventarieri valorifică inventarierile periodice şi anuale prin stabilirea 
diferenţelor între situaţia faptică şi cea scriptică; urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor 
aprobate, potrivit competenţelor, privind valorificarea rezultatelor inventarierii; 

• urmăreşte reflectarea în contabilitate a aprobărilor date ca urmare a propunerilor Comisiei de 
casare; răspunde de casarea sau declasarea bunurilor în conformitate cu reglementările legale;  

• întocmeşte contul anual de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor; 
• efectuează plata cheltuielilor din bugetul Camerei Deputaţilor pe baza documentelor de 

angajare, lichidare şi ordonanţare vizate şi aprobate de persoanele împuternicite; întocmeşte 
instrumentele de plată aferente şi le depune în termenele legale pentru efectuarea plăţii; 

• ţine evidenţa angajamentelor legale şi bugetare, potrivit legii. 
-  Biroul financiar-contabil pentru Consiliul Legislativ asigură elaborarea propunerilor privind resursele 
financiare necesare pentru activitatea Consiliului Legislativ potrivit prevederilor legale. 
- Biroul financiar-contabil pentru Consiliul Legislativ este condus de contabilul şef al Consiliului 
Legislativ care este subordonat Preşedintelui Consiliului Legislativ. 
-  Biroul financiar-contabil pentru Consiliul Legislativ are următoarele atribuţii principale: 

• fundamentează şi întocmeşte proiectul bugetului de cheltuieli al Consiliului Legislativ; 
• utilizează resursele financiare, în conformitate cu aprobările date de Preşedintele Consiliului 

Legislativ şi în limita bugetului aprobat; 
• exercită controlul financiar preventiv asupra utilizării resurselor financiare şi materiale; 
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• ţine evidenţa angajamentelor şi efectuează alocarea şi realocarea resurselor potrivit prevederilor 
din bugetul aprobat; ţine evidenţa finanţării bugetare potrivit  clasificaţiei bugetului de stat; 

• ţine evidenţa contabilă sintetică şi analitică a patrimoniului, a creanţelor şi angajamentelor; 
• gestionează statul de funcţii; întocmeşte statele de salarizare şi efectuează plata salariilor şi a 

altor drepturi cuvenite salariaţilor; răspunde de efectuarea plăţilor către bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat, precum şi alte datorii rezultate din plata salariilor; 

• întocmeşte bilanţul contabil şi contul de execuţie a bugetului şi se îngrijeşte de predarea în 
termen a acestora; 

• ţine evidenţa gestiunilor şi participă la inventarierea patrimoniului. 
 

Direcţia decontărilor pentru deputaţi 
-  Direcţia decontărilor pentru deputaţi asigură mijloacele financiare şi materiale aferente deputaţilor, în 
limita prevederilor bugetare şi urmăreşte utilizarea acestora potrivit normelor legale; asigură serviciile 
aferente activităţii deputaţilor.  
-  Direcţia decontărilor cu deputaţii are în componenţă următoarele compartimente: 

a) Serviciul decontări; 
b) Biroul evidenţa bunurilor în circumscripţiilor electorale; 
c) Servicii generale (birou). 

-  Activităţile direcţiei sunt: 
• utilizarea sumei forfetare pentru activitatea deputaţilor în circumscripţiile electorale; 
• evidenţa bunurilor achiziţionate pentru activitatea deputaţilor în circumscripţiile electorale, 

urmărirea modului de utilizare şi a integrităţii acestora, precum şi efectuarea unor cheltuieli din 
bugetul Camerei Deputaţilor pentru întreţinerea şi repararea acestor bunuri; 

• efectuarea decontărilor privind deplasările în străinătate ale deputaţilor; 
• asigurarea serviciilor de cazare, transport, rezervări de locuri şi alte servicii stabilite sau 

solicitate de deputaţi; 
• asigurarea biletelor de odihnă şi tratament, conform aprobărilor. 

-  Direcţia decontărilor cu deputaţii are următoarele atribuţii principale: 
• verifică legalitatea cheltuielilor efectuate din suma forfetară privind activitatea deputaţilor în 

circumscripţiile electorale; 
• ţine evidenţa fondului de cheltuieli destinat activităţii deputaţilor în circumscripţiile electorale; 
• întocmeşte documentele privind utilizarea fondului Preşedintelui Camerei Deputaţilor; 
• verifică deconturile privind "alte drepturi" prezentate de deputaţi, prevăzute de legislaţia în 

vigoare; 
• verifică deconturile privind cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile autoturismelor din 

patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor repartizate în scopul exercitării mandatului de 
către deputaţi; 

• întocmeşte şi verifică statele de plată lunare pentru cheltuieli interne, referitoare la  diurna de 
deplasare şi cazare ale deputaţilor; 

• asigură transportul, cazarea, diurna şi alte cheltuieli pentru deplasările în străinătate ale 
deputaţilor şi salariaţilor; verifică deconturile prezentate şi întocmeşte documentaţia necesară 
pentru înregistrarea în contabilitate; 

• asigură cazarea la hotel în Bucureşti a deputaţilor cu domiciliul în provincie; asigură 
transportul, rezervarea şi procurarea biletelor de transport intern; rezolvă unele probleme legate 
de organizarea şi desfăşurarea acţiunilor internaţionale la solicitarea conducerii direcţiei şi a 
departamentului; 

• participă la recepţionarea, depozitarea şi distribuirea bunurilor achiziţionate pentru 
circumscripţiile electorale; controlează integritatea acestora; urmăreşte gestionarea şi 
depozitarea bunurilor restituite de către deputaţi, casarea sau declasarea acestora; 

 
Direcţia pentru resurse umane şi salarizare  
- Direcţia pentru resurse umane şi salarizare are atribuţii şi răspunderi în următoarele domenii de 
activitate: 
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• în domeniul resurselor umane direcţia asigură resursele umane în conformitate cu statul de 
funcţii aprobat, gestionează problemele privind personalul încadrat la Secretariatul general al 
Camerei Deputaţilor şi la birourile parlamentare ale deputaţilor din circumscripţiile electorale; 
organizează activitatea de protecţie a muncii, potrivit legii; 

• în domeniul protecţiei muncii organizează şi răspunde de securitatea muncii şi de problemele 
privind medicina muncii, potrivit reglementărilor legale; 

• în domeniul salarizării aplică prevederile legale cu privire la sistemul de salarizare, calculează 
şi acordă indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale deputaţilor, salariile şi celelalte drepturi ale 
personalului Secretariatului general al Camerei Deputaţilor, precum şi alte operaţiuni privind 
drepturile deputaţilor şi salariaţilor. 

-  Direcţia pentru resurse umane şi salarizare are în componenţa sa următoarele compartimente: 
a) Serviciul pentru resurse umane şi protecţia muncii; 
b) Serviciu stat de funcţii şi circumscripţii electorale; 
c) Birou salarizare administraţie centrală. 

-   Atribuţiile principale ale direcţiei privind domeniul resurselor umane sunt următoarele: 
• organizează concursurile sau examenele pentru selecţionarea personalului şi ocuparea posturilor 

vacante şi întocmeşte ordinele de încadrare şi contractele de muncă pentru candidaţii declaraţi 
admişi; 

• întocmeşte situaţia privind avansarea în funcţie, grad sau treaptă profesională şi prezintă 
propuneri secretarului general; 

• organizează cursuri de perfecţionare profesională; 
• verifică pontajele prezentate de compartimentele din structura serviciilor Camerei Deputaţilor;  
• reglementează situaţia concediilor de odihnă şi a concediilor medicale; 
• calculează procentul sporului de vechime în muncă şi a sporului de stabilitate potrivit 

înscrierilor din carnetele de muncă şi transmite în scris Direcţiei de salarizare; 
• eliberează şi vizează legitimaţiile de serviciu pentru salariaţii Secretariatului general şi 

legitimaţiile provizorii;  
• eliberează adeverinţe la solicitarea deputaţilor şi a salariaţilor; 
• gestionează carnetele de muncă şi dosarele profesionale ale salariaţilor Secretariatului general al 

Camerei Deputaţilor şi birourilor parlamentare, în conformitate cu normele legale în vigoare; 
• ţine evidenţa perioadelor asimilate vechimii în muncă şi întocmeşte situaţii lunare pentru 

oficiile de muncă şi protecţie socială; 
• întocmeşte formalităţile privind pensionarea deputaţilor, a personalului Secretariatului general 

al Camerei Deputaţilor şi a personalului încadrat în birourile parlamentare; 
• stabileşte funcţiile gestionare pentru care urmează a se reţine garanţie, precum şi, împreună cu 

contabilul şef, cuantumul garanţiei. 
- Atribuţiile principale ale direcţiei privind domeniul protecţiei muncii şi medicinii muncii sunt  
următoarele: 

• asigură instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională, periodică, a persoanelor cu atribuţii în 
domeniul protecţiei muncii din cadrul structurilor organizatorice ale Secretariatului general al 
Camerei Deputaţilor; efectuează instructajul introductiv general la încadrare privind protecţia 
muncii; 

• ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute în normele de 
protecţia muncii; 

• ţine evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite, a accidentelor de muncă şi a bolilor 
profesionale; 

• elaborează, în colaborare cu responsabilul pe probleme de protecţia muncii din cadrul 
departamentelor şi direcţiilor Secretariatului general al Camerei Deputaţilor, normativele de 
acordare a echipamentelor de protecţie, de lucru şi a materialelor igienico-sanitare, în 
concordanţă cu Normativul cadru elaborat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi 
stabileşte bugetul de cheltuieli pentru protecţia muncii; 

• verifică la locurile de muncă cunoaşterea şi aplicarea de către toţi salariaţii a măsurilor tehnice, 
sanitare, organizatorice şi a prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii. 



 12

- Atribuţiile principale ale direcţiei privind salarizarea sunt următoarele: 
• întocmeşte şi verifică statele de funcţii în conformitate cu structura organizatorică aprobată, 

precum şi statele de funcţii nominalizate privind încadrarea personalului pe funcţii, grade sau 
trepte de salarizare; actualizează statele de funcţii în conformitate cu dispoziţiile legale; 

• gestionează fondul de salarii aprobat; întocmeşte documentele necesare calculului şi acordării 
drepturilor legale; 

• întocmeşte statele de plată pentru indemnizaţiile deputaţilor, statele de plată pentru salariile şi 
alte drepturi băneşti ale salariaţilor din Secretariatul general al Camerei Deputaţilor şi statele de 
plată a indemnizaţiilor care se acordă colaboratorilor; 

• întocmeşte tabele şi state de plată privind drepturile rezultate din efectuarea de salariaţi a orelor 
suplimentare şi a orelor de noapte; 

• calculează drepturile cuvenite bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi 
fondurilor speciale suportate de Camera Deputaţilor, de deputaţi şi de salariaţi; stabileşte 
sumele cuvenite terţilor; calculează reţinerile din indemnizaţiile deputaţilor şi salariile 
personalului Secretariatului general; transmite Direcţiei financiar-contabile aprobarea de 
ordonanţare pentru efectuarea plăţilor; 

• întocmeşte centralizatorul statelor de salarii, situaţia recapitulativă şi stabileşte suma netă de 
plată cuvenită deputaţilor, salariaţilor şi colaboratorilor; 

• ţine evidenţa individuală a drepturilor salariale şi de personal acordate în cursul anului 
deputaţilor şi salariaţilor şi eliberează, la cerere, adeverinţe cu veniturile realizate de aceştia; 

• ţine evidenţa lunară a veniturilor din indemnizaţii realizate de deputaţi, a veniturilor realizate de 
salariaţi şi colaboratori, a impozitului calculat, reţinut şi virat; întocmeşte fişe fiscale pentru 
fiecare deputat, salariat şi colaborator; efectuează regularizarea anuală a impozitului pe venitul 
realizat din salarii; 

• întocmeşte lunar declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a contribuţiei de plată 
pentru asigurările sociale de stat, pentru asigurările sociale de sănătate, precum şi pentru 
contribuţia la fondul de şomaj; eliberează adeverinţe privind plata contribuţiei de asigurări 
sociale pentru întocmirea dosarului de pensie; 

• întocmeşte chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale privind fondul de salarii, structura 
personalului şi alţi indicatori de muncă şi salarii; 

• avizează referatele pentru angajarea, promovarea, acordarea salariilor de merit, reevaluarea 
salariilor de bază, precum şi pentru retrogradarea şi eliberarea din funcţie a personalului. 

 
Direcţia pentru achiziţii publice 
-  Direcţia pentru achiziţii publice achiziţionează şi gestionează principalele resurse materiale necesare 
Camerei Deputaţilor, în limita prevederilor bugetare aprobate şi a programului anual de achiziţii 
aprobat. 
-  Direcţia pentru achiziţii publice are în componenţa sa următoarele compartimente: 
 a) Serviciul pentru contractări; 
 b) Serviciul pentru achiziţii publice. 
-  Direcţia pentru achiziţii publice are următoarele atribuţii principale: 

• întocmeşte proiectul programului anual al achiziţiilor publice şi lista de dotări independente, în 
baza solicitărilor fundamentate ale compartimentelor utilizatoare pe care îl supune aprobării, 
potrivit competenţelor; 

• efectuează achiziţiile publice de bunuri şi servicii, cu respectarea prevederilor legale în materie 
de achiziţii publice;  

• acordă asistenţă de specialitate celorlalte compartimente ale Secretariatului general al Camerei 
Deputaţilor privind achiziţiile publice de servicii şi lucrări efectuate de acestea, potrivit 
competenţelor stabilite; 

• efectuează eliberarea bunurilor achiziţionate în baza avizelor şi aprobărilor date potrivit 
competenţelor stabilite; 

• asigură coordonarea activităţii gestiunilor aflate în subordinea direcţiei; 
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• efectuează studiul de piaţă şi realizează baza proprie de date cu privire la furnizorii/prestatorii 
cărora li s-au atribuit sau li se pot atribui contracte de furnizare de  bunuri şi servicii; 

• derulează activitatea pentru achiziţii de bunuri şi servicii, potrivit prevederilor stabilite de 
normele legale; 

• se ocupă de fundamentarea, încheierea şi derularea contractelor potrivit competenţelor; 
urmăreşte executarea contractelor încheiate şi sesizează partenerii contractuali asupra 
nerespectării termenelor sau a altor obligaţii contractuale; propune măsuri pentru recuperarea 
prejudiciilor cauzate; 

• achiziţionează bunurile şi serviciile conform caietelor de sarcini întocmite împreună cu 
compartimentele utilizatoare şi a comenzilor emise; răspunde de integritatea bunurilor cantitativ 
şi calitativ, până la predarea acestora în gestiune; răspunde de gestionarea şi păstrarea bunurilor 
în magaziile aflate în coordonarea direcţiei şi de distribuţia acestora; 

• răspunde şi urmăreşte ca bunurile şi serviciile facturate şi plătite să fie în concordanţă, din punct 
de vedere al cantităţii, calităţii şi valorii, cu prevederile contractuale sau comenzile emise, după 
caz; 

• asigură întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei în concordanţă cu 
prevederile legislaţiei în materie şi întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract; 

• efectuează achiziţia unor servicii necesare activităţii Camerei Deputaţilor, cu excepţia celor care 
cad în competenţa altor compartimente, potrivit prevederilor din prezentul Regulament; 

 
Direcţia generală pentru dezvoltare 
- Direcţia generală pentru dezvoltare gestionează activitatea de investiţii a Camerei Deputaţilor şi 
răspunde de realizarea lucrărilor de investiţii la obiectivele de investiţii în concordanţă cu normele 
legale, utilizând fondurile de investiţii alocate prin bugetul Camerei Deputaţilor potrivit destinaţiilor 
aprobate de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor. 
-  Direcţia generală pentru dezvoltare are în componenţa sa următoarele direcţii: 

a) Direcţia pentru pregătirea şi urmărirea lucrărilor de investiţii; 
b) Direcţia pentru proceduri şi recepţie. 

a) Direcţia pentru pregătirea şi urmărirea lucrărilor de investiţii are următoarele atribuţii principale: 
• răspunde de întocmirea documentaţiei tehnico-economice, efectuează programarea şi 

contractează lucrările de investiţii, în limita fondurilor alocate prin bugetul Camerei Deputaţilor 
şi conform aprobărilor date, potrivit competenţelor; 

• propune avizarea documentaţiei tehnice şi economice de către Consiliul Tehnico-Economic al 
Camerei Deputaţilor; 

• gestionează devizele generale ale obiectivelor de investiţii ale Camerei Deputaţilor pe care le 
actualizează periodic, în vederea aprobării lor, potrivit normelor legale; 

• urmăreşte şi răspunde din punct de vedere tehnic şi economic pentru realizarea lucrărilor de 
construcţii-montaj contractate în termenele stabilite; avizează documentele întocmite privind 
recepţia acestora; urmăreşte permanent respectarea criteriilor calitative; 

• răspunde de întocmirea corectă a tuturor documentelor necesare (caiete de 
măsurători/ataşamente, situaţii de lucrări, borderouri etc.) pentru lucrările de investiţii, precum 
şi de stabilirea corectă a valorii situaţiilor de plată, potrivit reglementărilor legale; 

• organizează procedurile privind achiziţiile de bunuri pentru prima dotare; răspunde de 
respectarea reglementărilor legale privind achiziţiile publice; 

• răspunde de derularea contractelor de achiziţii de lucrări, servicii aferente şi de bunuri pentru 
prima dotare prevăzute în devizul general şi în proiectele de execuţie; 

• răspunde de aplicarea procedurilor legale privind atribuirea contractelor pentru executarea 
lucrărilor de investiţii sau pentru încheierea actelor adiţionale, după caz; 

• recepţionează bunurile achiziţionate şi le predă beneficiarului de folosinţă, potrivit 
reglementărilor legale; 

• gestionează şi depozitează bunurile achiziţionate reprezentând prima dotare, prevăzute în 
devizul general; răspunde de integritatea şi păstrarea bunurilor gestionate; manipulează bunurile 
şi materialele gestionate, asigură întreţinerea şi conservarea acestora. 
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b) Direcţia pentru proceduri şi recepţie are următoarele atribuţii principale:  
• verifică, prin sondaj, calitatea lucrărilor executate în baza unui program de control aprobat; ia 

măsurile ce se impun pentru eliminarea deficienţelor constatate în operaţiile de executare a 
lucrărilor; 

• verifică dacă, în execuţie, s-au folosit produsele şi procedeele prevăzute în proiect, conform 
prevederilor legale; consemnează şi semnalează lucrările necorespunzătoare; 

• sesizează asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte şi în execuţie; 
solicită efectuarea  remedierilor şi urmăreşte ca soluţionarea acestora să se efectueze pe baza 
soluţiilor stabilite de proiectant; 

• propune măsuri pentru remedierea defectelor calitative, atât în perioada de execuţie, cât şi în 
perioada de garanţie; 

• întocmeşte Cartea tehnică a construcţiei, potrivit prevederilor legale; 
• organizează recepţia pe faze şi recepţia finală; efectuează predarea către beneficiarii de 

folosinţă a părţilor de construcţie care pot funcţiona independent; 
• asigură secretariatul Consiliului interdepartamental; întocmeşte materialele scrise necesare; 

efectuează convocarea Consiliului interdepartamental şi a factorilor implicaţi; întocmeşte 
proiectele de hotărâre ale Consiliului interdepartamental.  

 
Direcţia pentru informatică şi comunicaţii 
- Direcţia pentru informatică şi comunicaţii asigură resursele informatice şi de comunicaţii şi 
elaborează proiectul sistemului informatic general (SIG) al Camerei Deputaţilor, precum şi 
implementarea şi exploatarea acestuia şi a subsistemelor SIG; asigură asistenţa şi pregătirea 
informatică a utilizatorilor sistemului. 
-  Direcţia pentru informatică şi comunicaţii are în componenţa sa următoarele compartimente: 

a) Serviciul pentru tehnologia informaţiilor administrative; 
b) Serviciul pentru gestionarea bazelor de date legislative; 
c) Serviciul pentru managementul reţelei informatice şi Internet; 
d) Serviciul pentru comunicaţii. 

-  Direcţia pentru informatică şi comunicaţii are următoarele atribuţii principale: 
• generează teme de proiect pentru componentele SIG; proiectează şi implementează 

subsistemele din cadrul SIG al Camerei Deputaţilor; 
• întocmeşte caiete de sarcini pentru realizarea componentelor SIG şi specificaţii tehnice pentru 

subsistemele din cadrul SIG; 
• implementează sistemul global şi subsistemele din cadrul SIG; 
• elaborează studii de dezvoltare tehnologică; 
• propune şi realizează interconectarea cu baze de date externe; 
• administrează şi gestionează infrastructura de comunicaţii de date a Camerei Deputaţilor, 

asigurând desfăşurarea activităţii în condiţii de protecţie şi siguranţă; 
• administrează, gestionează şi întreţine componentele hardware ale SIG; 
• asigură instalarea, configurarea şi întreţinerea pentru software-ul de bază şi de aplicaţii din 

cadrul SIG; 
• acordă asistenţă tehnică pentru utilizatorii SIG; asigură pregătirea şi perfecţionarea informatică 

a acestora; 
• efectuează exploatarea curentă pentru aplicaţii informatice din domeniul economico-financiar; 
• răspunde de activitatea de exploatare a centralei telefonice digitale; asigură efectuarea 

convorbirilor telefonice în interior, directe şi de urgenţă, în condiţii de securitate; 
• analizează sistemul informaţional existent şi face propuneri privind perfecţionarea acestuia; 
• fundamentează şi întocmeşte proiectul de dotare în domeniul informaticii şi comunicaţiilor; 
• întocmeşte caietele de sarcini pentru bunurile şi serviciile solicitate a fi achiziţionate şi 

stabileşte criteriul de achiziţie aplicabil; stabileşte sistemul de punctaj al factorilor de evaluare 
şi algoritmul de calcul. 
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Direcţia generală pentru relaţii externe şi protocol 
- Direcţia generală pentru relaţii externe şi protocol execută lucrările specifice pentru îndeplinirea 
activităţii privind relaţiile externe ale Camerei Deputaţilor şi ale Secretariatului general al Camerei 
Deputaţilor. 
- Organizarea acţiunilor de relaţii externe şi efectuarea cheltuielilor ocazionate de acele acţiuni se fac 
potrivit reglementărilor speciale aprobate de Birourile permanente ale celor două Camere al 
Parlamentului României. 
-  Direcţia generală pentru relaţii externe şi protocol are în componenţa sa următoarele compartimente: 

a) Direcţia de relaţii parlamentare bilaterale şi cooperare interparlamentară; 
b) Direcţia de relaţii cu organizaţiile parlamentare şi integrare europeană; 
c) Direcţia de protocol. 

a) Direcţia de relaţii parlamentare bilaterale şi cooperare interparlamentară are următoarele atribuţii 
principale: 

• întocmeşte proiectul programului anual de relaţii externe al Parlamentului României, împreună 
cu compartimentul similar de la Senat, şi îl supune aprobării Birourilor permanente ale celor 
două Camere; defalcă acţiunile externe ale Camerei Deputaţilor din acest program şi îl 
comunică Departamentului economico-financiar; 

• efectuează planificarea, execută coordonarea şi răspunde de buna desfăşurare a activităţilor de 
relaţii externe cu parlamentele ţărilor europene şi a celor din spaţiul extra european, potrivit 
programului de relaţii externe aprobat; 

• urmăreşte evoluţiile politice din ţările europene şi din spaţiul extra european în vederea 
promovării relaţiilor cu parlamentele acestor ţări; 

• întreţine raporturi cu structurile specializate ale parlamentelor ţărilor europene şi din spaţiul 
extra european pentru iniţierea, perfectarea şi derularea acţiunilor de relaţii externe; 

• face propuneri privind oportunitatea acţiunii, perioada de desfăşurare, programul activităţilor în 
cadrul unei acţiuni de relaţii externe, în România sau într-o ţară europeană, precum şi în 
legătură cu participanţii la acţiune; 

• sprijină activitatea grupurilor parlamentare de prietenie în acţiunile cu grupurile similare din 
parlamentele ţărilor europene şi din spaţiul extra european; 

• întocmeşte materialele documentare necesare delegaţiilor parlamentare române care efectuează 
vizite în străinătate sau în legătură cu delegaţiile străine care vizitează Camera Deputaţilor; 

• coordonează şi răspunde de buna organizare în România a acţiunilor de relaţii parlamentare cu 
participare externă (reuniuni, conferinţe, sesiuni, vizite de delegaţii etc.); 

• răspunde de organizarea şi desfăşurarea a acţiunilor de relaţii externe cu parlamentele ţărilor 
europene şi din spaţiul extra european; 

• stabileşte relaţii de colaborare cu Administraţia Preşedinţială, Ministerul Afacerilor Externe, 
ambasadele României în străinătate, ambasadele străine la Bucureşti, alte autorităţi publice 
centrale şi locale, precum şi cu Comisia pentru politică externă a Camerei Deputaţilor, cu 
departamentul similar de la Senat, cu alte organisme şi instituţii care desfăşoară activităţi de 
relaţii externe; 

• întocmeşte documentele necesare pentru deplasarea în străinătate a delegaţiilor oficiale ale 
Camerei Deputaţilor şi a Secretariatului general al Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
deplasarea oficială în străinătate a deputaţilor şi a salariaţilor, potrivit reglementărilor legale. 

b) Direcţia de relaţii cu organizaţiile parlamentare şi integrare europeană are următoarele atribuţii: 
• elaborează propunerile de acţiuni cu organizaţiile parlamentare internaţionale cuprinse în 

programul de relaţii aprobat sau care se efectuează în afara acestui program; 
• urmăreşte evoluţia relaţiilor cu organizaţiile parlamentare internaţionale, asigură condiţiile 

pentru întreţinerea contractelor cu respectivele organizaţii şi derularea cooperării cu acestea; 
• pregăteşte materialele necesare delegaţiilor parlamentare permanente care participă la acţiuni 

ale organizaţiilor parlamentare internaţionale sau în cazul vizitelor în ţara noastră ale unor 
delegaţii ale organizaţiilor internaţionale; asigură secretariatul delegaţiilor Camerei Deputaţilor 
la aceste organisme; 
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• gestionează relaţiile cu organismele parlamentare ale instituţiilor şi structurilor de integrare 
europeană; 

• elaborează studii, rapoarte şi informări privind activitatea de relaţii parlamentare a Camerei 
Deputaţilor cu instituţiile şi structurile de integrare europeană; 

• întocmeşte documentele necesare pentru deplasarea în străinătate a delegaţiilor oficiale ale 
Camerei Deputaţilor şi ale Secretariatului general al Camerei Deputaţilor, potrivit 
reglementărilor legale. 

c) Direcţia de protocol are următoarele atribuţii principale: 
• organizează primirea în ţară a delegaţiilor şi oaspeţilor din străinătate; 
• organizează primirea la Camera Deputaţilor a persoanelor fizice străine rezidente în România, 

precum şi a unor persoane fizice române, la invitaţia conducerii Camerei Deputaţilor şi a 
secretarului general; 

• informează organele de specialitate pentru asigurarea protecţiei persoanelor respective, dacă 
este cazul; 

• coordonează deplasarea mijloacelor de transport afectate delegaţiilor; 
• organizează cazarea delegaţiilor, în funcţie de nivelul acestora, pe baza devizului estimativ 

aprobat; 
• organizează protocolul privind participarea la diferite manifestări şi evenimente interne; 
• primeşte şi eliberează paşapoartele pentru deputaţii şi salariaţii care se deplasează în străinătate, 

în interes de serviciu; urmăreşte termenul de valabilitate al acestora; stabileşte relaţii cu Direcţia 
consulară din Ministerul Afacerilor Externe pentru întocmirea şi eliberarea paşapoartelor, 
potrivit reglementărilor legale; se ocupă de obţinerea vizelor de la ambasadele străine, dacă este 
cazul; 

• organizează protocolul plecărilor şi sosirilor la aeroport Preşedintelui Camerei Deputaţilor, a 
membrilor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi a secretarului general al Camerei 
Deputaţilor; 

• asigură protocolul pentru primirea la Camera Deputaţilor a Preşedintelui României, a primului-
ministru şi a altor demnitari români, potrivit aprobării;  

• exercită atribuţii specifice privind pregătirea şedinţelor Camerei Deputaţilor şi a şedinţelor 
comune ale celor două Camere ale Parlamentului consacrate unor evenimente deosebite; 

• stabileşte relaţii cu autorităţile publice centrale şi locale, cu instituţii şi agenţi economici cu 
privire la organizarea depunerilor de coroane din partea Camerei Deputaţilor sau a 
Parlamentului României, după caz. 

-  Direcţia de protocol are şi următoarele obligaţii: 
• efectuează documentarea privind uzanţele de protocol şi de organizare a acţiunilor de protocol  

existente în diferite ţări în vederea adaptării acestora în cazul organizării de către Camera 
Deputaţilor a unor reuniuni internaţionale sau în cazul primirii unor oaspeţi din ţările 
respective; 

• propune transmiterea unor mesaje sau felicitări cu prilejul unor evenimente externe sau interne; 
• răspunde de gestiunea fondului de cadouri şi întocmeşte lista anuală de achiziţionare a 

cadourilor, potrivit legii; răspunde de magazia de protocol; 
• asigură legătura cu Direcţia pentru comunicare, presă şi relaţii publice pentru reflectarea 

corespunzătoare în mass-media a activităţii parlamentare externe a Camerei Deputaţilor. 
  

Direcţia pentru comunicare, presă şi relaţii publice 
-  Direcţia pentru comunicare, presă şi relaţii publice asigură relaţiile Camerei Deputaţilor cu mass-
media şi acţionează pentru promovarea unei imagini corecte a activităţii parlamentare, transmite prin 
mijloace specifice de comunicare obiectivele şi mesajele forului legislativ asupra cărora acesta doreşte 
să comunice, în interiorul şi exteriorul instituţiei, organizează activitatea de audienţe şi relaţii cu 
publicul, furnizează societăţii civile informaţii cu caracter public. 
-  Direcţia pentru comunicare, presă şi relaţii publice are în structura sa următoarele compartimente: 

a) Serviciul pentru comunicare şi imaginea Camerei Deputaţilor;  
b) Biroul pentru presă; 
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c) Serviciul pentru relaţii publice; 
d) Biroul de relaţii cu societatea civilă. 

a) Serviciul pentru comunicare şi imaginea Camerei Deputaţilor are următoarele atribuţii: 
• monitorizează presa scrisă şi audio-vizuală în vederea elaborării de buletine şi analize 

(cotidiene, săptămânale, lunare, semestriale) referitoare la Camera Deputaţilor; 
• elaborează analize comparative, barometre de imagine, rapoarte mediatice, pentru evaluarea şi 

sintetizarea comparativă a evoluţiilor în planul imaginii privind ansamblul activităţii Camerei 
Deputaţilor; 

• realizează sinteze tematice, dosare de presă, la solicitarea Biroului permanent, a grupurilor 
parlamentare şi a comisiilor, privind anumite evenimente sau evaluări punctuale de imagine; 

• pune la dispoziţia membrilor Biroului permanent, a liderilor grupurilor parlamentare şi a 
preşedinţilor de comisii, sinteze lunare referitoare la România apărute în presa internaţională; 

• promovează acţiuni de mediatizare a locului şi rolului Parlamentului în procesul de construcţie 
democratică şi de edificare a statului de drept; 

• alcătuieşte şi actualizează permanent baza de date despre informaţiile de presă referitoare la 
Camera Deputaţilor, la imaginea României în presa internaţională; 

• pregăteşte şi furnizează membrilor Biroului permanent, liderilor de grup parlamentar, 
preşedinţilor de comisii, secretarului general, baza documentară de susţinere a comunicării 
interne şi externe, printr-o permanentă colaborare cu direcţiile de resort din structura Camerei 
Deputaţilor. 

b) Biroul pentru presă are următoarele atribuţii: 
• monitorizează presa cotidiană naţională şi realizează pe această bază revista presei, pe care o 

pune la dispoziţia membrilor Biroului permanent, a grupurilor parlamentare, comisiilor 
permanente şi secretarului general; 

• întocmeşte, la solicitarea Biroului permanent şi/sau a secretarului general, proiectele 
comunicatelor oficiale cu privire la activităţile Camerei Deputaţilor, ale structurilor sale, pe 
care, după aprobarea Biroului permanent sau a secretarului general, le pune la dispoziţia mass-
media; 

• organizează conferinţe de presă ale membrilor Biroului permanent, ale grupurilor parlamentare, 
ale comisiilor permanente şi, după caz, ale deputaţilor; 

• organizează şi asigură acreditarea, invitarea şi participarea mass-media la lucrările în plen ale 
Camerei Deputaţilor, la alte activităţi ale acesteia; 

• redactează răspunsuri la unele articole apărute în presă referitoare la Camera Deputaţilor, în 
exercitarea dreptului la replică; 

• organizează şi asigură contacte ale mass-media cu membrii Biroului permanent, ai comisiilor şi 
grupurilor parlamentare, cu reprezentanţi ai conducerii direcţiilor din structura secretariatului 
general; 

• asigură legătura cu directorii şi redactorii şefi ai publicaţiilor şi studiourilor de radio şi 
televiziune, cu jurnaliştii străini acreditaţi la Bucureşti, în contextul întreţinerii unor relaţii 
permanente cu mass-media, pentru corecta informare a opiniei publice privind activitatea 
Camerei Deputaţilor; 

• asigură, la cerere, consultaţii ale specialiştilor din structurile Camerei Deputaţilor pe probleme 
care suscită interesul ziariştilor; 

• propune Biroului permanent, grupurilor parlamentare şi comisiilor necesarul de abonamente la 
presa internă, întocmeşte documentaţia, o supune aprobării, urmăreşte derularea contractelor şi 
distribuirea publicaţiilor către abonaţi. 

c) Serviciul pentru relaţii publice are următoarele atribuţii: 
• primeşte şi înregistrează petiţiile, le direcţionează către compartimentele de specialitate; oferă 

relaţii petenţilor în legătură cu stadiul de soluţionare a petiţiilor; 
• ţine la zi evidenţa persoanelor prezentate la audienţe; alcătuieşte banca de date cu problemele 

solicitanţilor şi modul în care acestea au fost soluţionate; 
• formulează unele propuneri, în urma analizării scrisorilor primite la proiectele de lege care se 

află în discuţia comisiilor parlamentare ale Camerei Deputaţilor; 
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• informează periodic Biroul permanent al Camerei Deputaţilor despre principalele probleme care 
au fost prezentate de cetăţenii audiaţi, precum şi  despre modul de rezolvare a acestora. 

d) Biroul de relaţii cu societatea civilă are următoarele atribuţii: 
• asigură accesul tuturor cetăţenilor, persoanelor juridice de drept privat şi altor persoane juridice 

de interes public, la informaţia publică al cărei conţinut se referă la activitatea curentă a 
Camerei Deputaţilor şi a deputaţilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public; 

• desfăşoară o activitate care să stimuleze interesul şi dezvoltarea cunoştinţelor solicitanţilor de 
informaţii publice faţă de activitatea Camerei Deputaţilor şi a deputaţilor şi de evoluţia 
proceselor democratice din ţara noastră, contribuind astfel, la crearea unei atmosfere de respect 
şi înţelegere pentru acestea; 

• asigură desfăşurarea unei activităţi sistematice de furnizare a informaţiilor de interes public 
către reprezentanţi ai societăţii civile (organizaţii neguvernamentale, fundaţii, asociaţii de 
femei, asociaţii profesionale etc.) şi urmăreşte realizarea şi statornicirea unei comunicări 
interactive cu societatea civilă; 

• pune la dispoziţia solicitanţilor proiecte de lege, propuneri legislative, rapoarte ale comisiilor de 
specialitate, extrase din stenogramele şedinţelor în plen, lista vorbitorilor, date despre 
activitatea deputaţilor şi a grupurilor parlamentare, programul săptămânal şi ordinea de zi; 

• facilitează cetăţenilor participarea la şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor şi organizează, la 
cerere, întâlniri informale ale cetăţenilor cu deputaţi; 

• păstrează evidenţa solicitanţilor de informaţii publice şi a modului de rezolvare a acestora. 
 
Serviciul audit  public  intern 
- Activitatea Serviciului de audit public intern se organizează şi se desfăşoară pe baza legilor şi 
reglementărilor specifice. 
- Serviciul audit public intern, pe baza unui plan şi a unei metodologii specifice, realizează un 
diagnostic general al sistemului sub aspect tehnic, managerial şi financiar-contabil; el efectuează 
auditul public intern  asupra activităţilor sau compartimentelor Secretariatului general al Camerei 
Deputaţilor care, prin atribuţiile ce le revin, iniţiază şi execută operaţiuni de utilizare a resurselor 
financiare, materiale şi umane, precum şi asupra managementului acestor compartimente. 
-  Serviciul audit public intern este un compartiment independent care nu poate fi implicat în activităţile 
pe care le auditează. 
-  Serviciul audit public intern este subordonat nemijlocit secretarului general al Camerei Deputaţilor. 
-  Serviciul audit public intern are următoarele atribuţii principale: 

• certifică bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară, prin verificarea legalităţii, realităţii şi 
exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune; 

• examinează legalitatea, regularitatea şi conformitatea operaţiunilor, identificând erorile, risipa, 
gestiunea defectuoasă şi frauduloasă; propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi 
sancţionarea celor vinovaţi, după caz;  

• examinează sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia ca principal instrument de cunoaştere, 
gestiune şi control patrimonial; examinează şi evaluează  rezultatele obţinute; 

• examinează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziilor, planificarea, programarea, 
organizarea şi coordonarea deciziilor, precum şi urmărirea şi controlul îndeplinirii acestora; 

• efectuează evaluarea economicităţii, eficacităţii şi eficienţei cu care sistemele de conducere şi 
execuţie ale Secretariatului general al Camerei Deputaţilor sau ale unui proiect utilizează 
resursele financiare, umane sau materiale pentru îndeplinirea obiectivelor şi obţinerea 
rezultatelor stabilite; 

• identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel 
de sisteme, ale unor proiecte sau ale unor operaţiuni; propune măsuri pentru corectarea acestora 
şi eliminarea riscurilor, după caz; 

• efectuează controlul financiar de fond la Regia Autonomă "Monitorul Oficial" şi la Institutul 
Român pentru Drepturile Omului în conformitate cu obiectivele aprobate; 
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• efectuează unele controale inopinate, verificări, inspecţii, cercetări administrative dispuse de 
secretarul general al Camerei Deputaţilor, care nu au fost nominalizate în planul de audit public 
intern pe anul respectiv; 

• efectuează unele verificări tematice la solicitarea Ministerului Finanţelor Publice, potrivit 
normelor legale. 
 

Biroul Contencios 
-  Biroul contencios exercită atribuţii de avizare şi control privind legalitatea şi conformitatea ordinelor 
secretarului general al Camerei Deputaţilor şi a altor documente stabilite de prezentul Regulament şi de 
secretarul general; respinge în scris avizarea dacă documentele respective nu îndeplinesc condiţiile 
normelor legale. 
-  Biroul contencios are următoarele atribuţii principale: 

• avizează contractele în care Camera Deputaţilor este parte; 
• avizează ordinele secretarului general, deciziile secretarului general adjunct, precum şi deciziile 

de sancţionare emise de conducători compartimentelor; 
• avizează orice alte lucrări cu caracter juridic dispuse de secretarul general; 
• colaborează la întocmirea regulamentelor, ordinelor şi instrucţiunilor  care au ca obiect 

activitatea Secretariatului general al Camerei Deputaţilor; 
• reprezintă instituţia în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor autorităţi şi instituţii, pe bază de 

împuternicire; 
• ţine evidenţa litigiilor pe rol în care este parte Camera Deputaţilor; 
• redactează acţiunile în justiţie, punerile în întârziere, întâmpinările; 
• propune exercitarea căilor de atac sau renunţarea motivată la exercitarea acestora; 
• face demersurile necesare obţinerii titlurilor executorii pe care le comunică spre executare 

Direcţiei financiar-contabile. 
 

Departamentul serviciilor administrative şi logistice 
- Departamentul serviciilor administrative şi logistice administrează, gestionează, exploatează şi 
întreţine Palatul Parlamentului, spaţiile, utilajele şi instalaţiile acestuia, precum şi bunurile date în 
folosinţă pentru a asigura condiţiile optime necesare activităţilor parlamentare şi altor activităţi care se 
desfăşoară în Palatul Parlamentului.  
-  Departamentul serviciilor administrative şi logistice are în componenţa sa următoarele direcţii: 

a) Direcţia tehnică; 
b) Direcţia administrativă; 
c) Direcţia pentru ordine şi pază. 

a)  Direcţia tehnică are următoarele atribuţii principale: 
• organizează activităţile privind exploatarea, în cadrul Palatului Parlamentului, incintei şi 

garajului, a staţiei de hidrofoare, a punctului termic, a staţiilor de transformare a energiei 
electrice şi a tablourilor de corp, a centralei de ventilaţie şi instalaţiilor de climatizare, a 
ascensoarelor şi a echipamentelor de multiplicare şi răspunde de buna funcţionare a acestora; 

• exploatează instalaţiile aferente imobilelor (sanitare, termice, electrice etc.) şi răspunde de 
funcţionarea şi repararea acestora; 

• asigură efectuarea reparaţiilor curente de lăcătuşărie, tâmplărie, zugrăveli şi vopsitorii etc.; 
• asigură distribuţia cu agent termic în instalaţiile de încălzire, ventilaţie, climatizare din imobil, 

precum şi distribuţia apei calde menajere, apei de consum pentru buna funcţionare a instalaţiilor 
sanitare, menajere şi de stins incendiul; 

• răspunde de integritatea şi funcţionarea normală şi în condiţii de siguranţă a ascensoarelor de 
marfă şi persoane din imobil; urmăreşte reparaţia capitală şi curentă a acestora; 

• asigură buna funcţionare a instalaţiei de televiziune cu circuit închis din imobil şi a celei de 
sonorizare; efectuează şi păstrează înregistrările audio şi video; 

• asigură multiplicarea unor documente; urmăreşte funcţionarea, întreţinerea şi repararea 
aparatelor proprii de multiplicare şi a celor care funcţionează în cadrul compartimentelor; 

• asigură instalarea, configurarea şi întreţinerea echipamentelor de tip fax din dotarea imobilului; 
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• răspunde de utilizarea pieselor de schimb şi a materialelor scoase din magazie pentru efectuarea 
unor lucrări specifice şi face propuneri pentru completarea stocurilor;  

• răspunde de gestionarea bunurilor primite în folosinţă de către salariaţii din cadrul direcţiei; 
• face propuneri pentru achiziţia bunurilor şi serviciilor aferente întreţinerii echipamentelor şi 

instalaţiilor din cadrul imobilului pe care le exploatează;   
• coordonează achiziţia publică de servicii aferente echipamentelor şi instalaţiilor pe care le 

exploatează; 
• avizează din punct de vedere tehnic contractele de furnizare a materialelor şi bunurilor 

privitoare la întreţinerea echipamentelor şi a instalaţiilor din cadrul imobilului pe care le 
exploatează; urmăreşte din punct de vedere tehnic executarea contractelor încheiate; înaintează 
Departamentului financiar-contabil documentaţia referitoare la creanţele rezultate din 
nerespectarea clauzelor contractuale; 

• elaborează, fundamentează şi susţine studii şi analize tehnico-economice privitoare la modul de 
eficientizare a funcţionării echipamentelor şi instalaţiilor de care răspunde; 

• răspunde de fundamentarea şi întocmirea proiectului planului anual de achiziţii de bunuri şi 
servicii aferente activităţii direcţiei; 

• întocmeşte caietele de sarcini pentru bunurile şi serviciile aprobate a se achiziţiona şi stabileşte 
criteriul de achiziţie aplicabil; stabileşte sistemul de punctaj al factorilor de evaluare şi 
algoritmul de calcul dacă este cazul. 

b)  Direcţia administrativă are următoarele atribuţii principale: 
• organizează şi răspunde de activităţile privind gestionarea bunurilor aflate în folosinţă în Palatul 

Parlamentului, de întreţinerea şi curăţenia spaţiilor din Palatul Parlamentului şi a spaţiilor 
exterioare, precum şi de dotările aferente acestora; 

• amenajează şi asigură funcţionarea neîntreruptă a sălilor, saloanelor, cabinetelor şi birourilor, 
spaţiilor de circulaţie, grupurilor sanitare şi a altor anexe cu caracter social pentru activităţile ce 
se desfăşoară în Palatul Parlamentului; 

• asigură curăţenia şi întreţinerea spaţiilor în care funcţionează Centrul Internaţional de 
Conferinţe; organizează şi răspunde de gestionarea bunurilor pe aceste spaţii; execută 
amenajarea şi deamenajarea spaţiilor în cadrul activităţilor organizate de Centrul Internaţional 
de Conferinţe; 

• administrează garajul subteran; 
• răspunde de gestionarea, conservarea, repararea, manipularea şi modul de mişcare a 

materialelor, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe în vederea prevenirii degradării, 
distrugerii, sustragerii sau folosirii neraţionale a acestora; 

• face propuneri pentru achiziţia bunurilor şi serviciilor necesare desfăşurării activităţii Direcţiei 
administrative; 

• coordonează achiziţia serviciilor aferente Direcţiei administrative; avizează contractele de 
achiziţii de bunuri şi servicii aferente Direcţiei administrative şi urmăreşte derularea acestora; 

• întocmeşte caietele de sarcini pentru bunurile şi serviciile aprobate a se achiziţiona şi stabileşte 
criteriul de achiziţie aplicabil, stabileşte sistemul de punctaj al factorilor de evaluare şi 
algoritmul de calcul. 

- Direcţia administrativă răspunde de utilizarea pieselor şi materialelor scoase din magazii pentru 
efectuarea unor lucrări specifice direcţiei. 
c) Direcţia pentru ordine şi pază are următoarele atribuţii principale:   

• asigură măsurile necesare pentru accesul, circulaţia, protecţia persoanelor şi răspunde de paza 
bunurilor şi valorilor din patrimoniul  Camerei Deputaţilor în Palatul Parlamentului, parcajul 
subteran şi incintă; 

• elaborează şi ţine evidenţa documentelor pentru accesul persoanelor în interiorul Palatului 
Parlamentului şi a mijloacelor auto în perimetrul exterior al acestuia, în conformitate cu 
aprobările date, potrivit competenţelor; răspunde, împreună cu structurile abilitate conform 
convenţiilor încheiate, pentru circulaţia în parcaj şi în incintă; 

• asigură întâmpinarea şi însoţirea persoanelor invitate la şi de la Cabinetul Preşedintelui şi 
cabinetele membrilor Biroului permanent, ale preşedinţilor comisiilor Camerei Deputaţilor şi 
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liderilor grupurilor parlamentare, conform metodologiei stabilite, precum şi însoţirea la lojile 
rezervate în sala de şedinţe a persoanelor care participă la şedinţele în plen ale Camerei 
Deputaţilor; 

• răspunde de menţinerea ordinii necesare desfăşurării în condiţii normale a activităţilor 
parlamentare şi extraparlamentare în Palatul Parlamentului; 

• asigură serviciul de permanenţă pentru Secretariatul general al Camerei Deputaţilor în afara 
programului de lucru, luând măsurile ce se impun în contextul apariţiei unor situaţii anormale; 

• răspunde de exploatarea specifică şi întreţinerea echipamentelor de supraveghere video şi 
control acces, precum şi a echipamentelor de avertizare P.S.I.; 

• prezintă propuneri pentru elaborarea sau completarea normelor de prevenire şi stingere a 
incendiilor şi de dotare specifică în Palatul Parlamentului; 

• colaborează cu celelalte compartimente ale Secretariatului general al Camerei Deputaţilor în 
vederea aducerii la îndeplinire a sarcinilor specifice Direcţiei de ordine şi pază; 

• ţine evidenţa militară a salariaţilor; 
• întocmeşte caietele de sarcini pentru bunurile şi serviciile aferente direcţiei,  aprobate a se 

achiziţiona şi stabileşte criteriul de achiziţie aplicabil; stabileşte sistemul de punctaj al factorilor 
de evaluare şi algoritmul de calcul. 
 

Direcţia pentru transporturi 
-  Direcţia pentru transporturi asigură mijloacele de transport necesare structurilor Camerei Deputaţilor 
şi Secretariatului general al Camerei deputaţilor, răspunde de gestiunea parcului auto şi de utilizarea 
eficientă a acestuia. 
- În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin.(1), întocmeşte documentele privind angajarea, 
lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor pentru domeniul său 
de activitate şi răspunde de respectarea normelor legale respective. 
-  Direcţia pentru transporturi are în componenţa sa următoarele compartimente: 

a) Serviciul dispecerat şi exploatare auto; 
b) Sectorul pentru întreţinere şi reparaţii; 
c) Sectorul pentru mecanizare şi transporturi diverse. 

-  Direcţia pentru transporturi are următoarele atribuţii principale: 
• elaborează propuneri pentru completarea parcului auto central şi din circumscripţiile electorale; 

efectuează propuneri pentru scoaterea din uz a autovehiculelor; 
• face propuneri pentru planul anual de achiziţii cu piesele de schimb şi materialele necesare 

întreţinerii şi reparaţiei autovehiculelor; 
• gestionează parcul auto şi inventarul din dotarea acestuia; 
• asigură mijloacele auto (midibuzele şi microbuzele) necesare transportului deputaţilor în 

Bucureşti şi în provincie şi mijloacele de transport pentru acţiunile de protocol; 
• răspunde de utilizarea, potrivit normelor aprobate, a autovehiculelor de transport marfă şi a 

autospecialelor;  
• răspunde de starea tehnică şi estetică a autovehiculelor; execută întreţinerea şi reparaţia 

autovehiculelor; execută reviziile periodice şi sezoniere pentru autovehicule de producţie 
internă pentru care are autorizare; efectuează recepţia tehnică privind întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor; 

• aprobă eliberarea din magazie şi utilizarea pieselor şi materialelor necesare pentru întreţinerea 
şi repararea autovehiculelor, potrivit normelor legale; 

• elaborează propuneri de normare a consumului de carburanţi; 
• răspunde de gestionarea bonurilor valorice de carburanţi, de eliberarea acestora din gestiune în 

baza consumurilor normate şi utilizarea acestora, potrivit reglementărilor în vigoare; 
• ţine evidenţa activităţii şoferilor şi autovehiculelor pe baza foilor de parcurs şi a pontajelor, 

întocmeşte situaţia orelor prestate peste programul normal de lucru de către şoferi;  
• întocmeşte documentele de necesitate şi recepţie pentru reparaţiile ce se efectuează în afara 

atelierului propriu; 
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• urmăreşte, din punct de vedere tehnic, modul de exploatare, întreţinere şi reparaţie a 
autoturismelor destinate deputaţilor pentru activitatea din circumscripţiile electorale; 

• întocmeşte documentaţia tehnică în vederea recuperării sumelor de la societăţile de asigurări; 
• întocmeşte caietele de sarcini pentru bunurile şi serviciile aprobate a se achiziţiona şi stabileşte 

criteriul de achiziţie aplicabil; stabileşte sistemul de punctaj al factorilor de evaluare şi 
algoritmul de calcul. 

  
Centrul Internaţional de Conferinţe 
- Centrul Internaţional de Conferinţe organizează, în spaţiile destinate acestuia, acţiuni specifice interne 
şi internaţionale şi asigură serviciile de alimentaţie pentru deputaţi, salariaţi şi pentru acţiunile 
organizate în cadrul Centrului Internaţional de Conferinţe; coordonează activitatea de ambientare a 
spaţiilor din Palatul Parlamentului. 
- În îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin.(1), întocmeşte documentele privind angajarea, 
lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor pentru domeniul său 
de activitate şi răspunde de respectarea normelor legale respective. 
- Acţiunile specifice şi serviciile de alimentaţie se organizează, respectiv se asigură, îndeosebi, în regim 
extrabugetar. 
- Centrul Internaţional de Conferinţe are în componenţa sa următoarele compartimente: 
 a) Direcţia pentru promovare, contractare şi organizare; 
 b) Serviciul pentru ambientare şi expoziţii; 
 c) Direcţia pentru alimentaţie. 
a)  Direcţia pentru promovare, contractare şi organizare are următoarele atribuţii principale: 

• stabileşte, în funcţie de solicitările Direcţiei generale de relaţii externe şi protocol, proiectul 
programului anual de activităţi cu caracter parlamentar şi proiectul altor reuniuni; 

• elaborează propuneri de tarife, în lei şi în valută, pentru prestările de servicii sau pentru alte 
activităţi desfăşurate de Centrul Internaţional de Conferinţe; 

• studiază cerinţele pieţei în domeniul de activitate al Centrului Internaţional de Conferinţe şi 
elaborează planuri de ansamblu şi de detaliu ale activităţii promoţionale; 

• stabileşte relaţii cu organizaţiile naţionale şi internaţionale de profil la care acesta este afiliat 
sau intenţionează să se afilieze şi cu centrele similare din ţară şi străinătate; 

• asigură aplicarea regulilor specifice de protocol la acţiunile desfăşurate în cadrul Centrului; 
• răspunde de utilizarea corespunzătoare a dotărilor şi de recuperarea pagubelor; 
• coordonează programul de vizitare; stabileşte traseul de vizitare; 
• organizează, împreună cu alte compartimente implicate ale Secretariatului general al Camerei 

Deputaţilor, vizite ale cetăţenilor în Palatul Parlamentului; 
• întocmeşte caietele de sarcini pentru bunurile şi serviciile aprobate a se achiziţiona şi stabileşte 

criteriul de achiziţie aplicabil; stabileşte sistemul de punctaj al factorilor de evaluare şi 
algoritmul de calcul. 

b)  Serviciul pentru ambientare şi expoziţii are următoarele atribuţii principale: 
• coordonează activitatea de ambientare a spaţiilor aflate în proprietatea, administrarea sau 

folosinţa Camerei Deputaţilor;  
• întocmeşte proiectul privind achiziţionarea unor bunuri destinate ambientării spaţiilor; 
• proiectează designul şi grafica necesară organizării manifestărilor naţionale şi internaţionale ce 

se desfăşoară în spaţiile Camerei Deputaţilor, designul şi grafica pentru expoziţiile de artă, 
precum şi pentru alte manifestări culturale; 

• organizează expoziţii de artă plastică în sala "Constantin Brâncuşi", precum şi, conform 
aprobării, în celelalte spaţii ale Camerei Deputaţilor; 

• face propuneri secretarului general al Camerei Deputaţilor pentru primirea unor donaţii de 
opere de artă. 

c)  Direcţia pentru alimentaţie are următoarele atribuţii principale: 
• asigură pregătirea şi servirea mesei pentru parlamentari, personalul din Palatul Parlamentului, 

alţi participanţi la acţiunile Camerei Deputaţilor, pentru acţiuni ale Centrului Internaţional de 
Conferinţe, precum şi pentru terţi; 
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• răspunde de asigurarea condiţiilor de igienă şi sanitar-veterinare în spaţiile în care îşi desfăşoară 
activitatea; 

• întocmeşte proiectul planului anual de achiziţii pentru mărfuri şi asigură realizarea acestuia 
după aprobare; efectuează achiziţiile respective cu respectarea prevederilor legale privind 
achiziţiile publice; 

• urmăreşte îmbunătăţirea aprovizionării unităţilor cu un sortiment complet de mărfuri de calitate; 
• întocmeşte lista de preparate de bucătărie, cofetărie, patiserie şi de bar, urmărind înscrierea 

corectă a denumirii şi a preţului produselor comercializate; 
• asigură şi răspunde de buna desfăşurare a activităţii restaurantelor, bufetelor, punctelor de 

desfacere a mărfurilor şi a celorlalte activităţi comerciale aflate în subordinea direcţiei; 
• răspunde de gestionarea, păstrarea, conservarea şi utilizarea bunurilor aferente acestei activităţi; 
• răspunde de utilizarea resurselor, în conformitate cu prevederile legale; 
• întocmeşte caietele de sarcini pentru bunurile şi serviciile aprobate a se achiziţiona şi stabileşte 

criteriul de achiziţie aplicabil; stabileşte sistemul de punctaj al factorilor de evaluare şi 
algoritmul de calcul. 

 
D. Programul de lucru şi programul de audienţe 

Programul de lucru al Camerei Deputaţilor, precum şi ordinea de zi a şedinţelor în plen se aprobă 
de Comitetul ordinii de zi, săptămânal, de regulă în zilele de miercuri, pentru săptămâna următoare.  

Programul de funcţionare a Secretariatului general al Camerei Deputaţilor:  

Luni - joi :8 – 16.30; vineri : 8 – 14 . 

Programul de audienţe: 
Cetăţenii interesaţi se pot adresa Serviciului pentru relaţii publice din cadrul Direcţiei  pentru 
comunicare, presă şi relaţii publice în cadrul următorului program de lucru cu publicul:               
luni - joi :8 – 16.30; vineri : 8 – 14.  
 
 

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale   
funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice :  

 

I. Conducerea Camerei Deputaţilor 

1. Preşedintele: Valer Dorneanu  
2. Biroul Permanent (sesiunea februarie-iunie 2004):   
 

Funcţia Nume şi prenume Grup 
Preşedinte* Valer Dorneanu  PSD 

Viorel Hrebenciuc PSD 
Constantin Niţă PSD 
Corneliu Ciontu PRM 

Vicepreşedinţi 

Radu Berceanu PD 
Tudor Mohora PSD 
Nicolae Leonăchescu PRM 
Gheorghe Albu PD 

Secretari 

Puiu Haşotti PNL 
Alexandru Lăpuşan  PSD 
Nicolae Vasilescu PRM 
Gelil Eserghep PRM 

Chestori 

Laszlo Borbely UDMR 
*Potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, preşedintele acesteia este şi preşedintele Biroului permanent. Ceilalţi 

membri ai Biroului sunt aleşi la începutul fiecărei sesiuni parlamentare ordinare. 
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II. Personalul de conducere din cadrul Secretariatului general 

1. Secretarii generali ai Camerei Deputaţilor: 

Funcţia Nume şi prenume 
Secretar general Mihai Unghianu∗ 
Secretar general adjunct Cecilia Păduroiu∗∗ 

 

2. Directori în cadrul Secretariatului general al Camerei Deputaţilor 

Nr. 
crt. 

 
Nume şi prenume 

 
Funcţia 

 
Departamentul / Direcţia 

1. Radu Popa Director Cabinet Secretar general 
2. Stelian Cârstean Director 

general 
3. Cristina Valeria Stroescu Director 

Cancelarie Preşedinte 

4. Cecilia Păduroiu Director 
general 

5. Rodica Maria Făt Director 
6. Gheorghe Popescu Director 
7. Octavian Ciulea Director 

Departamentul pentru Activităţi Parlamentare 

8. Irina Nistor Director Direcţia pentru Informare Parlamentară 
9. Georgică Tobă Director Direcţia Secretariatului Tehnic 

10. Rodica Avram Director Direcţia pentru Comunicare, Presă şi Relaţii 
Publice 

11. Nicolae  Ionescu Director 
general 

12. Luminiţa Iordăchescu 
Petică 

Director 

13. Florica Ionea Director 
14. Aida Băjănaru Director 

Direcţia Generală pentru Relaţii Externe şi 
Protocol 

15. Alexandra Oprea Director Direcţia Financiar - Contabilă 
16. Mariana Bucur Director Direcţia Decontărilor pentru Deputaţi 
17. Alexandrina Grigore Director Direcţia pentru Resurse Umane şi Salarizare 
18. Constantin Dan Durleci Director 

general 
19. Alexandru Daniel Tănase Director 
20. Manole Araiman Director 
21. Sorin Marian Bădescu Director 

Departamentul Serviciilor Administrative şi 
Logistice 

22. Ovidiu Dorel Leşcu Director 
general 

23. Gheorghe Sterie Director 

Direcţia Generală pentru Dezvoltare 

24. Daniel Marin Director 
general 

25. Mădălina Ozana Ududoiu Director 
26. Gabriel Leonte Director 

Centrul Internaţional de Conferinţe 

27. Vasile Lapteş Director 
28. Dan Adrian Chiriţă Director 

adjunct 

Direcţia pentru Informatică şi Comunicaţii 

29. Gheorghe Niţescu Director Direcţia Transporturi 
30. Drosu Tararache Director Direcţia pentru Achiziţii Publice 

                                                 
∗ Interimar. 
∗∗ Cu delegaţie. 
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3. Funcţionarii Biroului de relaţii cu societatea civilă – Direcţia pentru comunicare, presă şi 
relaţii publice (structura care asigură accesul la informaţiile de interes public, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 544/2001): 
 

1. Florin Dumitraşcu coordonator de activitate 
2. Ionela Alexandreanu expert  
3. Mădălina Bălaşa expert  
4. Mircea Dunărinţu expert  
5. Constantin Zlibuţ  expert  
6. Elena Bărbulescu referent 

 
 

Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice : 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea:  CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Sediul:  Palatul Parlamentului Str. Izvor, nr. 2-4, sector 5, Bucureşti 
 

Numere de telefon: Centrala: (021)3350111, (021)4021111  
 

Adrese de e-mail: presa@cdep.ro  
se pot solicita informaţii privind relaţia instituţiei cu mass-media 
 
infocdep@cdep.ro 
se pot formula întrebări şi solicita informaţii de interes public privind 
activitatea Camerei Deputaţilor, a deputaţilor şi a structurilor componente, 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public 
 
srp@cdep.ro 
se pot adresa petiţii, cereri, reclamaţii, sesizări sau propuneri 
 
webmaster@cdep.ro 
se pot formula întrebări şi face comentarii legate de site-ul web al Camerei 
Deputaţilor  
 

Adresa paginii de 
internet: 

http://www.cdep.ro 
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Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil 
 

 

 

      - mii lei -

Institutul
Capi- Sub- Titlu/ Ali- Denumirea indicatorului Program Camera Român pentru

tol capi-articolneat 2004 Deputatilor Drepturile
tol Omului

5001 II. CHELTUIELI - TOTAL 1.446.025.667 1.433.462.102 12.563.565
01 CHELTUIELI CURENTE 1.192.525.667 1.180.462.102 12.063.565
02    CHELTUIELI DE PERSONAL 942.514.667 933.765.952 8.748.715
20    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 250.000.000 246.685.150 3.314.850
38    TRANSFERURI 11.000 11.000
40  Transferuri neconsolidabile 11.000 11.000
40 11  Contributii si cotizatii la

 organisme internationale 11.000 11.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 253.500.000 253.000.000 500.000

5101 AUTORITATI PUBLICE 1.446.025.667 1.433.462.102 12.563.565
01 CHELTUIELI CURENTE 1.192.525.667 1.180.462.102 12.063.565
02    CHELTUIELI DE PERSONAL 942.514.667 933.765.952 8.748.715
10 Cheltuieli cu salariile 417.421.000 411.322.485 6.098.515
11 Contributii pentru asigurari

sociale de stat 92.705.000 91.362.500 1.342.500
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului

 pentru plata ajutorului de somaj 12.523.000 12.309.000 214.000
13 Contributii pentru constituirea Fondului

de asigurari sociale de sanatate 29.220.000 28.793.000 427.000
14 Deplasari, detasari, transferari 390.645.667 389.978.967 666.700
14 01  - deplasari, detasari, transferari în tara 354.193.667 353.978.967 214.700
14 02  - deplasari in strainatate 36.452.000 36.000.000 452.000
20    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 250.000.000 246.685.150 3.314.850
24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie 129.000.000 127.934.150 1.065.850
25 Materiale si prestari de servicii

cu caracter functional 20.000.000 18.038.000 1.962.000
26 Obiecte de inventar de mica valoare

sau scurta durata si echipament 6.000.000 5.980.000 20.000
27 Reparatii curente 58.758.500 58.716.500 42.000
28 Reparatii capitale 55.000 55.000
29 Carti si publicatii 9.000.000 8.930.000 70.000
30 Alte cheltuieli 25.386.500 25.286.500 100.000
32 Fondul presedintelui 1.800.000 1.800.000
38    TRANSFERURI 11.000 11.000
40 Transferuri neconsolidabile 11.000 11.000
40 11 Contributii si cotizatii la

organisme internationale 11.000 11.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 253.500.000 253.000.000 500.000
72 Investitii ale institutiilor publice 253.500.000 253.000.000 500.000

din care pentru:

B U G E T U L   P E   A N U L   2 0 0 4
 - Detalierea pe articole de cheltuieli -
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       L  I  S  T  A   

 cheltuielilor de investitii pe anul 2004 

  

  
Nominalizarea pe obiective de 

investitii,       

Nr. dotari si alte cheltuieli de investitii                              Program*) 
Termen de punere in 

functiune 

crt.  (data inceperii - anul; numarul si   (anul) 

 
data aprobarii documentatiei de 

investitii)    

 TOTAL, 253.500.000   

 din care:    

     

A. Lucrari in continuare, 170.000.000   

 din care:    

     

 1. Obiectivul "Palatul Parlamentului" 50.000.000  2008 

  - data inceperii: 1984    

     

  - numarul si data aprobarii documentatiei:   

 Hotararea Guvernului nr.718/1991    

     

 2. Obiectivul "Definitivarea si amenajarea   

 parcajului subteran de pe platforma    

 Palatului Parlamentului" 120.000.000  2007 

     

  - data inceperii: 1996    

     

  - numarul si data aprobarii documentatiei:   

 Hotararea Guvernului nr.672/1994    

     

B. Lucrari noi    

     

C. Alte cheltuieli de investitii   83.500.000  x 

          

 *) Lista pozitiei "Alte cheltuieli de investitii" se aproba de catre Biroul permanent al Camerei Deputatilor. In functie de derularea 

procesului investitional, Biroul permanent al Camerei Deputatilor poate sa aprobe modificari in lista de investitii, cu incadrarea in 

valoarea totala a cheltuielilor de capital aprobate.    
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BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 
al activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2004 

        
                    - mii lei - 
Nr.               
crt.   Indicatori               Prevederi 2004 

 1. Disponibil la finele anului 2003     15.000.000 

 2. Stocuri si alte imobilizari la finele anului 2003   4.000.000 

 3. Venituri in anul 2004*     36.500.000 

 4. TOTAL RESURSE (1+2+3)     55.500.000 

 5. Cheltuieli in anul 2004     50.000.000 

 6. Stocuri si alte imobilizari la finele anului 2004   2.000.000 

 7. Excedent la finele anului 2004     3.500.000 

  
            - Detalierea pe articole de cheltuieli 
-   

TOTAL 
CHELTUIELI      50.000.000 

 I. CHELTUIELI CURENTE     47.300.000 

 A. Cheltuieli de personal     20.750.000 

 1. Cheltuieli cu salariile     15.070.921 

 2. Contributii pentru asigurari sociale de stat    3.317.000 

 3. Cheltuieli pentru asigurarile de somaj    528.000 

 4. Contributii pentru asigurarile sociale de sanatate    1.055.000 

 5. Deplasari, detasari, transferari     779.079 
 Deplasari, detasari, transferari in tara   109.079 
 Deplasari in strainatate    670.000 

 B. Cheltuieli materiale si servicii     26.550.000 

 1. Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie    8.350.000 

 2. Materiale si prestari de servicii cu caracter functional   16.500.000 
 3. Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si 
echipament 600.000 
 4. Reparatii 
curente      300.000 

 5. Alte cheltuieli      800.000 

II. CHELTUIELI DE CAPITAL         2.700.000 
 *) Veniturile provin din: vanzari produse, prestari servicii si alimentatie publica (inclusiv remiza), contravaloare 
  bilete vizite, chirii si altele (dobanzi, penalitati etc.).     
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CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI CAMEREI DEPUTAŢILOR PE ANUL 2003 
 

                                                                                                          -mii lei- 

Nr. Denumirea indicatorilor Codul 
Credite 

aprobate Credite Plăţi % 
 

rând     iniţial definitve efectuate  3/2 
A B C 1 2 3 4 
1. CHELTUIELI 51,01 1.354.974.035 1.516.597.355 1.435.373.965 94,6
2.  A. CHELTUIELI CURENTE 01 1.200.395.565 1.072.018.885 994.265.707 92,7
3. CHELTUIELI DE PERSONAL 02 930.261.786 766.561.786 734.945.698 95,9
4. CHELTUIELI MATERIALE          
  ŞI SERVICII 20 266.951.779 301.179.099 255.046.615 84,7
5. TRANSFERURI 38 3.182.000 4.278.000 4.273.394 99,9
6. B. CHELTUIELI DE CAPITAL 70 154.578.470 444.578.470 441.108.258 99,2

 
 

EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PRIVIND ACTIVITATEA 
FINANŢATĂ DIN VENITURI PROPRII A CAMEREI DEPUTAŢILOR PE ANUL 2003 

 
                                                                                                                          - mii lei - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Programele şi strategiile proprii                  
 
 În anul 2004, Camera Deputaţilor şi-a propus să continue programul privind modernizarea 

bazei logistice, în scopul creşterii eficienţei procesului legislativ. 

  Programul îşi propune perfecţionarea, în continuare, a bazei logistice a procesului legislativ, 

direcţie în care se va acţiona şi în perioada 2005-2007. Se va avea în vedere, cu precădere o activitate 

legislativă în concordanţă cu perspectiva aderării la Uniunea Europeană. 

 Programul se referă, în esenţă, la crearea unui sistem integrat pentru informatizarea şi 

asigurarea logisticii desfăşurării şedinţelor în plen; reţea de transmisie voce/date şi nod de comunicaţii 

Parlament-administraţie publică centrală; sistem pentru realizarea cărţii tehnice a Palatului 

Parlamentului; controlul şi dispecerizarea instalaţiilor şi utilităţilor auxiliare; întocmirea rapoartelor şi 

avizelor elaborate de comisii şi pentru managementul activităţilor economico-administrative; baza de 

date privind legislaţia aferentă procesului de aderare la Uniunea Europeană. 

Nr. Denumirea indicatorilor  Codul 
          

Prevederi 
           

Realizări             % 
rând                 

A              B       C 1 2        3=2/1 

1. 
I. DISPONIBIL DIN ANUL 
2002     19.000.000 20.256.657 106,6 

2. II. VENITURI    32.000.000 36.909.533 115,3 
3. III. CHELTUIELI    43.750.000 31.724.973 72,5 
4. CHELTUIELI CURENTE  01 42.250.000 30.568.446 72,4 

5. 
CHELTUIELI DE 
PERSONAL  02 17.700.000 13.450.661 76,0 

6. CHELTUIELI MATERIALE      
  SI SERVICII   20 24.550.000 17.117.785 69,7 

7. CHELTUIELI DE CAPITAL  70 1.500.000 1.156.527 77,1 
8. IV. DISPONIBIL LA FINELE ANULUI 2003 7.250.000 25.441.217 350,9 
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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 Parlamentului sau a Camerei Deputaţilor, după prezentarea acestora 
Birourilor permanente reunite, respectiv Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor şi transmiterea acestora pentru elaborarea rapoartelor de către 
comisiile permanente (se publică în Monitorul Oficial, Partea a II-a);  

7. Acte privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului general al 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 semnatarilor;  

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 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 (se 
publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, odată cu Decizia Curţii 
Constituţionale);  

12. Punctele de vedere ale Camerei Deputaţilor înaintate Curţii Constituţionale 
pentru soluţionarea sesizărilor de neconstituţionalitate, potrivit art. 146 lit. a) şi 
b) din Constituţia României (se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, o dată cu Decizia Curţii Constituţionale);  

13. Cererile Preşedintelui României de reexaminare a unor legi;  
14. Procesele verbale privind verificarea şi numărarea voturilor, în cazul votului 

secret (se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a).  
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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 grupuri parlamentare sau de deputaţi şi 
răspunsurile orale sau scrise;  

5. Interpelări adresate primului ministru şi răspunsurile scrise sau orale;  
6. Intervenţii politice ale deputaţilor;  
7. 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;  
f. date personale ale deputaţilor.  

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).  

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 cu Senatul;  
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 a I);  

2. Bugetul aprobat al Camerei Deputaţilor (se publică în Monitorul Oficial, Partea 
I);  

3. Bugetul Institutului Român pentru Drepturile Omului (IRDO) (se publică în 
Monitorul Oficial, Partea  I);  

4. Bilanţul contabil al Camerei Deputaţilor - activitate proprie, Bilanţul IRDO şi 
Bilanţul activităţilor finanţate integral din venituri proprii (se publică în 
Monitorul Oficial, Partea  I).  
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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. Datele personale ale membrilor conducerii Secretariatului general al Camerei 
Deputaţilor şi ale compartimentelor, precum 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.  

XIII. Informaţii privind activitatea de transporturi   

- Parcul de automobile din dotarea Camerei Deputaţilor - componenţă, 
caracteristici, an de fabricaţie. 
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Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care 
persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public 
solicitate.  
 
 În articolele 21 şi 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public sunt prevăzute modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia 
în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public 
solicitate: 
 
 „Art. 21. - (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii 
publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară 
a celui vinovat. 

  (2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul 
autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către 
persoana lezată. 

  (3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se 
transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât 
informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate 
împotriva celui vinovat. 

  Art. 22. - (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în 
prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei 
rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei 
publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7. 

 (2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes 
public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale. 

 (3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului. 

 (4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă. 

 (5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de 
taxă de timbru”.   


