Parlamentul României
Camera Deputaţilor
DECIZIE
privind stabilirea atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor
şi chestorilor Camerei Deputaţilor
În temeiul art. 35 - 37 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor adoptă prezenta decizie.
Art. 1. - Vicepreşedinţii Camerei Deputaţilor – Petru Gabriel Vlase, Rovana
Plumb, Carmen-Ileana Mihălcescu şi Marian-Cătălin Predoiu - îndeplinesc atribuţiile
prevăzute în Anexa 1.
Art. 2. - Secretarii Camerei Deputaţilor – Georgian Pop, Ioana Bran, CorneliuMugurel Cozmanciuc şi Cristian Ghinea - îndeplinesc atribuţiile prevăzute în Anexa 2.
Art. 3. - Chestorii Camerei Deputaţilor – Mircea-Gheorghe Drăghici, Seres
Dénes, Andrei-Dominic Gerea şi Valeriu-Andrei Steriu - îndeplinesc atribuţiile prevăzute
în Anexa 3.
Art. 4. - (1) Anexele 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta decizie.
(2) Decizia Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 12/2016 privind
stabilirea atribuţiilor vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor se
abrogă.
Această decizie a fost adoptată de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor în
şedinţa din data de 14 februarie 2017.
p. PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
PETRU GABRIEL VLASE

Bucureşti, 14.02.2017
Nr. 4

Anexa 1
ATRIBUŢIILE
VICEPREŞEDINŢILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR
Potrivit art. 35 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, vicepreşedinţii acesteia
îndeplinesc atribuţiile stabilite de Biroul permanent sau încredinţate de preşedintele
Camerei.
I. Vicepreşedinţii conduc activitatea Biroului permanent şi a plenului Camerei
Deputaţilor, la solicitarea preşedintelui sau, în absenţa acestuia, prin decizie a
preşedintelui Camerei Deputaţilor.
II. Vicepreşedinţii Camerei Deputaţilor îndeplinesc şi alte atribuţii, după cum
urmează:
1. Domnul vicepreşedinte PETRU GABRIEL VLASE
a) Coordonează activitatea următoarelor comisii permanente:
- Comisia pentru industrii şi servicii;
- Comisia pentru transporturi şi infrastructură;
- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
- Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;
- Comisia pentru afaceri europene.
În realizarea acestei atribuţii este ajutat de doamna secretar Ioana BRAN.
2. Doamna vicepreşedinte ROVANA PLUMB
a) Coordonează activitatea următoarelor comisii permanente:
- Comisia pentru muncă şi protecţie socială;
- Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă;
- Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport;
- Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.
În realizarea acestei atribuţii este ajutată de domnul secretar Corneliu-Mugurel
COZMANCIUC.
b) Asigură legătura cu organizaţiile de cult şi asociaţiile profesionale.
3. Doamna vicepreşedinte CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
a) Coordonează activitatea următoarelor comisii permanente:
- Comisia pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului;
- Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic;
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
- Comisia pentru sănătate şi familie;
- Comisia pentru politică externă;
- Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.

În realizarea acestei atribuţii este ajutat de domnul secretar Georgian POP.
b) Îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Interdepartamental la nivel
de demnitari pentru recepţia obiectivului "Casa Republicii" (potrivit Hotărârii
Guvernului nr. 372/1993).
4. Domnul vicepreşedinte MARIAN-CĂTĂLIN PREDOIU
a) Coordonează activitatea următoarelor comisii permanente:
- Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare;
- Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice;
- Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii;
- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.
În realizarea acestei atribuţii este ajutat de domnul secretar Cristian GHINEA.
b) Asigură primirea delegaţiilor participanţilor la adunările publice, a
mesajelor unor organizaţii sau grupuri sociale.

Anexa 2
ATRIBUŢIILE
SECRETARILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR
În conformitate cu prevederile art. 36 din Regulamentului Camerei Deputaţilor,
secretarilor le revin următoarele atribuţii:
I. Atribuţii comune ale secretarilor Camerei Deputaţilor (pe timpul desfăşurării
lucrărilor în plen):
a) îl asistă pe preşedintele Camerei Deputaţilor în realizarea atribuţiilor ce-i
revin, în fiecare săptămână, alternativ, după cum urmează:
- în săptămânile impare:
dna. secretar Ioana BRAN;
dl. secretar Corneliu-Mugurel COZMANCIUC;
- în săptămânile pare:
dl. secretar Georgian POP;
dl. secretar Cristian GHINEA.
b) întocmesc lista înscrierilor la cuvânt, pe baza solicitărilor deputaţilor, în
ordinea în care acestea au fost făcute;
c) prezintă propunerile, amendamentele şi orice alte comunicări adresate plenului
Camerei Deputaţilor;
d) efectuează apelul nominal;
e) țin evidenţa hotărârilor adoptate;
f) veghează la întocmirea stenogramelor şedinţelor plenului Camerei Deputaţilor;
g) consemnează rezultatul votului;
h) asigură relaţia cu presa, prin rotaţie, săptămânal;
i) îndeplinesc şi alte atribuţii primite de la preşedintele Camerei Deputaţilor sau
de la Biroul permanent.
II.

Atribuţii individuale ale secretarilor Camerei Deputaţilor.

1. Domnul secretar GEORGIAN POP
a) participă la definitivarea proiectelor de legi şi hotărâri adoptate de Cameră,
verifică pe baza stenogramei modul în care au fost incluse în proiect amendamentele sau
propunerile de redactare aprobate în plenul Camerei;
b) examinează cazurile de incompatibilităţi şi demisii ale deputaţilor şi face
propuneri Biroului permanent în legătură cu acestea;
c) o ajută pe doamna Carmen-Ileana MIHĂLCESCU în realizarea atribuţiei
privind coordonarea activităţii comisiilor ce i-au fost stabilite;
d) îndeplineşte şi alte atribuţii primite de la preşedintele Camerei Deputaţilor sau
de la Biroul permanent.
2. Doamna secretar IOANA BRAN
a) ţine evidenţa hotărârilor adoptate de Cameră şi a măsurilor propuse pentru
aducerea acestora la îndeplinire;
b) verifică activitatea de pregătire a şedinţelor Camerei, ale Biroului permanent şi
ale comisiilor parlamentare;

c) veghează la întocmirea stenogramelor şedinţelor Camerei Deputaţilor şi ale
şedinţelor comune cu Senatul, precum şi a stenogramelor şedinţelor Biroului permanent;
întreprinde alte măsuri necesare definitivării stenogramelor plenului în vederea publicării
lor în Monitorul Oficial şi pe site-ul Camerei;
d) îl ajută pe domnul vicepreşedinte Petru Gabriel VLASE în realizarea
atribuţiei privind coordonarea activităţii comisiilor ce i-au fost stabilite;
e) îndeplineşte şi alte atribuţii primite de la preşedintele Camerei Deputaţilor sau
de la Biroul permanent.
3. Domnul secretar CORNELIU-MUGUREL COZMANCIUC
a) ia măsuri pe linia ţinerii evidenţei întrebărilor, interpelărilor şi declarațiilor
politice prezentate de deputaţi, în conformitate cu prevederile Regulamentului, aducerii la
cunoştinţa Guvernului a acestora, organizării şedinţelor în care membrii Guvernului
urmează să răspundă deputaţilor;
b) o ajută pe doamna vicepreşedinte Rovana PLUMB în realizarea atribuţiei
privind coordonarea activităţii comisiilor ce i-au fost stabilite;
c) îndeplineşte şi alte atribuţii primite de la preşedintele Camerei Deputaţilor sau
de la Biroul permanent.
4. Domnul secretar CRISTIAN GHINEA
a) asigură evidenţa prezenţei şi absenţei deputaţilor la şedinţele în plen şi în
comisii şi face propuneri Biroului permanent, în condiţiile art. 52, art. 143 şi art. 241 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat;
b) îl ajută pe domnul vicepreşedinte Marian-Cătălin PREDOIU în realizarea
atribuţiei privind coordonarea activităţii comisiilor ce i-au fost stabilite;
c) îndeplineşte şi alte atribuţii primite de la preşedintele Camerei sau de la Biroul
permanent.

Anexa 3
ATRIBUŢIILE
CHESTORILOR CAMEREI DEPUTAŢILOR

În conformitate cu prevederile art. 37 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
chestorilor le revin următoarele atribuţii:
I. Atribuţii comune ale chestorilor Camerei Deputaţilor
1. Verifică modul de gestionare a patrimoniului, funcţionarea şi calitatea
serviciilor Camerei Deputaţilor şi fac propuneri corespunzătoare Biroului permanent;
2. Exercită controlul financiar asupra cheltuielilor efectuate;
3. Prezintă Biroului permanent proiectul de buget al Camerei Deputaţilor şi contul
de încheiere a exerciţiului bugetar anual;
4. Prezintă Biroului permanent structura organizatorică a serviciilor, statul de
funcţii şi Regulamentul serviciilor Camerei Deputaţilor;
5. Asigură menţinerea ordinii în sediul Camerei Deputaţilor;
6. La sfârşitul fiecărei sesiuni, chestorii prezintă Camerei Deputaţilor un raport cu
privire la rezultatul controalelor efectuate;
7. Îndeplinesc orice alte atribuţii în conformitate cu dispoziţiile preşedintelui
Camerei Deputaţilor sau ale Biroului permanent.
În exercitarea atribuţiilor de control financiar-contabil chestorii sunt sprijiniţi de
un corp de control compus din doi experţi contabili şi sunt subordonaţi numai Camerei
Deputaţilor.
Menţinerea ordinii în timpul şedinţelor Camerei Deputaţilor este asigurată astfel:
a) în săptămânile impare
dl. chestor Mircea-Gheorghe DRĂGHICI;
dl. chestor SERES Dénes;
b) în săptămânile par
dl. chestor Andrei-Dominic GEREA;
dl. chestor Valeriu-Andrei STERIU.
II. Atribuţii individuale ale chestorilor Camerei Deputaţilor:
1. Domnul chestor MIRCEA-GHEORGHE DRĂGHICI
a) reţeaua de comunicaţii şi informaţii pentru Palatul Parlamentului;
b) relaţia cu Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului şi Protocolului de
Stat";
c) repartizarea de spaţii în Palatul Parlamentului;
d) ordinea şi paza la Palatul Parlamentului; relaţia cu unităţile de protecţie şi pază.

2. Domnul chestor SERES DÉNES
a) dotări pentru Palatul Parlamentului;
b) pregătirea şedinţelor Biroului permanent al Camerei Deputaţilor şi a şedinţelor
comune ale celor două Birouri permanente, pentru materiale ce sunt în
competenţa chestorilor;
c) plata drepturilor băneşti;
d) servicii generale (cazarea deputaţilor).
3. Domnul chestor ANDREI-DOMINIC GEREA
a) activitatea de investiţii;
b) dotări cu servicii pentru Camera Deputaţilor şi pentru activităţile din teritoriu;
c) dotări pentru birourile parlamentare din circumscripţiile electorale;
d) transportul deputaţilor şi aprobarea deplasării în teritoriu cu autoturismele din
dotarea Camerei Deputaţilor pentru comisii şi grupuri parlamentare.
4. Domnul chestor VALERIU-ANDREI STERIU
a) activităţile Centrului Internaţional de Conferinţe;
b) activităţile de protocol;
c) relaţii parlamentare externe;
d) probleme legate de paşapoarte;
e) asistenţă medicală;
f) resurse umane.

