
R E G U L A M E N T 
privind ordinea şi siguranţa în Palatul Parlamentului 

(Extras) 
 

Art.5 (2) Direcţia pentru Ordine şi Pază este compartimentul de specialitate al 

Secretariatului general al Camerei Deputaţilor, care asigură evidenţa, accesul, 

circulaţia şi însoţirea persoanelor în Palatul Parlamentului şi asigură ordinea necesară 

desfăşurării în condiţii normale a activităţilor parlamentare şi extraparlamentare, 

concomitent cu realizarea pazei şi supravegherii bunurilor şi valorilor aflate în 

patrimoniul Camerei Deputaţilor, din spaţiile date în folosinţă, iar pentru celelalte 

autorităţi publice din Palatul Parlamentului, pe baza unor convenţii bilaterale încheiate 

cu acestea. 

   (3) Pe timpul executării serviciului, personalul Direcţiei pentru Ordine şi 

Pază este asimilat, potrivit legii, persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implică 

exerciţiul autorităţii publice. 

Art.6 Accesul în perimetrul şi în incinta Palatului Parlamentului se face numai 

prin intrările destinate acestui scop, prevăzute cu sisteme de control, şi cu respectarea 

strictă a dispoziţiilor prezentului regulament. 

Art.7 Accesul în incinta Palatului Parlamentului este  permis numai pe baza 

documentelor de acces prevăzute la art. 21 alineatul 1. Accesul este interzis în spaţiile 

inscripţionate cu formula "Accesul strict interzis". 

Art.8 (1) În Palatul Parlamentului au acces: 

............................................................................................................... 

h) ziariştii, fotoreporterii sau operatorii din presa scrisă şi audiovizuală, 

pe baza documentului de acces (ecuson) eliberat de Direcţia pentru Ordine şi Pază, ca 

urmare a acreditării de către Direcţia pentru Presă şi Imaginea Camerei Deputaţilor. 

Aceştia vor avea acces pe traseele şi în spaţiile stabilite, de regulă, prin punctul de 

control A3S2 (cota -15) sau prin alte puncte de control acces, delimitate expres cu 

ocazia fiecărei acţiuni în parte. Ziariştii din presa scrisă şi audiovizuală acreditaţi la 

Senat au acces în Palatul Parlamentului pentru a participa la şedinţele comune ale 

celor două camere parlamentare, pe baza documentelor de acreditare eliberate de 

Senat; 

......................................................................................................... 

Art.10 (1) Se interzice accesul în Palatul Parlamentului al persoanelor care 

deţin asupra lor arme de foc, arme albe, muniţii de toate tipurile, explozivi, substanţe 
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toxice, cu excepţia personalului instituţiilor militare care va purta armamentul din 

dotare în conformitate cu reglementările proprii în domeniu. 

       (2) Obiectele prevăzute la alin.1, atunci când introducerea lor în 

Palatul Parlamentului nu a fost aprobată, vor fi predate la intrarea în cladire 

personalului Serviciului de Protecţie şi Pază de la punctul de control acces, pe bază de 

bon, şi vor fi restituite posesorilor la ieşire. 

Art.11 (1) Reprezentanţii presei scrise, ai radioului şi televiziunii  pot 

introduce în clădire aparate de fotografiat, filmat sau înregistrat, numai cu efectuarea 

controlului antiterorist.  

 Art.12 (1) Introducerea de pachete şi alte materiale, necesare activităţii 

Camerei Deputaţilor sau celorlalte autorităţi publice cu sediul în Palatul Parlamentului, 

inclusiv cele pentru organizarea de expoziţii ori alte manifestări, se face numai după 

trecerea acestora prin punctele de control antiterorist. 

............................................................................................................. 

      (3) La ieşirea din Palatul Parlamentului, în situaţia când există date 

reale ori indicii temeinice că s-a săvârşit o încălcare a dispoziţiilor legale, toate 

persoanele, cu excepţia demnitarilor, au obligaţia ca, la solicitarea lucrătorilor  

Direcţiei pentru Ordine şi Pază, să prezinte la control pachetele şi bagajele personale. 

Rezultatul controlului se consemnează într-un proces verbal, redactat în 2 

exemplare din care unul se păstrează în evidenţa Direcţiei pentru Ordine şi Pază, iar 

celălalt se înmânează persoanei ce a fost supusă controlului. 

Art.13 - În cazul unor situaţii deosebite care pot duce la tulburarea ordinii, 

secretarul general al Camerei Deputaţilor, la propunerea şefului Direcţiei de Ordine şi 

Pază,  poate limita accesul în Palatul Parlamentului. 

........................................................................................................... 

  Art.15 - Fotoreporterii sau ziariştii care însoţesc delegaţiile oficiale au acces 

prin intrările ce se vor stabili la acţiunea respectivă. 

............................................................................................................... 

  Art.23 (1) Documentele de acces, specifice, pentru ziariştii români şi străini 

vor avea forma şi textul stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, în urma 

aprobării sau acreditării dată de secretarul general al Camerei Deputaţilor, respectiv 

de Direcţia pentru Presă şi Imaginea Camerei Deputaţilor. Acestea se vor actualiza 

pentru fiecare sesiune a Camerei Deputaţilor, prin reluarea procesului de aprobare 

sau, după caz, de acordare a acreditării. Evidenţa acreditărilor se ţine de Direcţia 

pentru Presă şi Imaginea Camerei Deputaţilor, iar evidenţa documentelor de acces 

permanent sau provizoriu specifice, de către Direcţia pentru Ordine şi Pază. 
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(2) Concomitent cu acordarea acreditării, respectiv eliberarea documentului 

de acces specific, persoanele în cauză vor primi şi nota cu privire la următoarele 

obligaţii ce le revin pe timpul cât se află în incinta Palatului Parlamentului: 

 a) supunerea la controlul antiterorist, la intrarea în clădire; 

 b) purtarea ecusonului de acces la vedere; 

 c) deplasarea pe traseul stabilit, până la sălile de destinaţie, neavând acces în 

alte încăperi sau spaţii; 

 d) abţinerea de la orice manifestare ce ar putea genera sau favoriza stări de 

conflict; 

 e) interdicţia de a extrage corespondenţa aflată în casetele speciale ale 

deputaţilor; 

(3) Secretarul general al Camerei Deputaţilor poate anula acreditarea în 

cazul nerespectării regulilor de acces şi comportament în Palatul Parlamentului, la 

propunerea Direcţiei pentru Ordine şi Pază şi a Direcţiei pentru Presă şi Imaginea 

Camerei Deputaţilor, informând despre acest fapt Biroul permanent al Camerei 

Deputaţilor. 

Art.26 - În Palatul Parlamentului, persoanele sunt obligate să prezinte 

documentul de acces organelor de control la intrarea, ieşirea, sau, la cererea 

personalului Direcţiei pentru Ordine şi Pază, în interiorul clădirii. 

  Art.27 - Toate persoanele aflate în incinta Palatului Parlamentului vor purta, la 

vedere, documentul de acces (ecuson) sau, dupa caz, semne de identificare  

(ecusoane, insigne) care vor fi confecţionate şi distribuite de către Secretariatul 

general al Camerei Deputaţilor. 

 ............................................................................................................... 

 Art.29 (1) Controlul documentelor de acces în perimetrul şi la intrarea în 

clădirea Palatului Parlamentului se realizează de către personalul specializat al 

subunităţii de jandarmi, respectiv de către cel al Serviciului de Protecţie şi Pază, în 

baza modelelor de legitimaţii sau tabelelor avizate de către Direcţia pentru Ordine şi 

Pază. 

(2) În spaţiile interioare ale Palatului Parlamentului, controlul documentelor 

de acces se efectuează de personalul Direcţiei pentru Ordine şi Pază. 

.................................................................................................. 

(4) Persoanele care au dreptul de acces în Palatul Parlamentului sunt 

obligate  să  se supună controlului tehnic antiterorist (..……) 

Art.30 (1) Accesul mijloacelor de transport în curtea Palatului Parlamentului se 

face numai pe bază de document de acces şi ecuson  specifice, cu excepţia 



 4 

autovehiculelor oficiale însoţite de “antemergători”, a autovehiculelor care, în 

prealabil, au fost comunicate de către conducătorii structurilor organizatoare cu sediul 

în Palatul Parlamentului, la Direcţia pentru Ordine şi Pază, precum şi a celor ce 

transportă vizitatori sau participanţi la activităţile organizate în clădire. 

(2) Direcţia pentru Ordine şi Pază gestionează evidenţa şi eliberarea 

documentelor de acces  a autovehiculelor la Palatul Parlamentului. 

......................................................................................... 

Art. 35  (2) Circulaţia şi parcarea autovehiculelor pe aleile şi în locurile din 

incinta Palatului Parlamentului se supun hotărârii Biroului permanent al Camerei 

Deputaţilor, iar neregulile se sancţionează potrivit reglementărilor în vigoare. 

................................................................................................... 

 Art. 55 (1) Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezentul regulament atrage 

răspunderea disciplinară, contravenţională, penală sau civilă, după caz. 

.................................................................................................... 

Art. 57 (1) Persoanele ce participă la diverse activităţi în Palatul 

Parlamentului şi care prin modul lor de comportare, contravin prevederilor prezentului 

regulament, în funcţie de gravitatea faptelor, vor fi evacuate din clădire sau vor fi 

predate organelor de poliţie, în condiţiile prevăzute de lege. 

............................................................................................... 

 Art.61 - Se interzice cu desăvârşire fotografierea sau filmarea dispozitivelor ce 

fac parte din sistemul de securitate al Palatului Parlamentului. 


