
 
Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 

DECIZIE 

privind stabilirea baremurilor de cheltuieli pentru acțiuni de protocol 

 

 

 
În temeiul prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul 

deputaților și senatorilor, cu modificările și completările ulterioare 
 
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor adoptă prezenta DECIZIE: 

 

Art.1. - (1) Baremurile de cheltuieli pentru acțiunile de protocol ocazionate de  
primirea delegațiilor străine și invitațiilor din țară sau in străinătate se stabilesc la 
nivelul prevăzut în Anexele nr. 1 – 4. 

(2) Pentru acțiunile de protocol deosebite, baremurile stabilite potrivit alin.(1) 
pot fi majorate, cu aprobarea Președintelui Camerei Deputaților. 

                   
Art.2. - Baremurile de cheltuieli pentru acțiunile de protocol vor fi majorate în 

cazul   în care indicii prețurilor de consum prezintă o creștere mai mare de 20%. 
Majorarea baremurilor pentru cheltuieli de protocol, având în vedere indicele 
creșterii prețurilor se face începând cu luna imediat următoare celei în care creșterea 
a depășit 20%. 

 
Art.3. - (1) Cheltuielile de protocol ocazionate de vizitele oficiale ale oaspeților 

din străinătate la Camera Deputaților și numărul participanților din partea străină și 
din partea română se aprobă de Secretarul General al Camerei Deputaților în cadrul 
baremurilor stabilite potrivit anexelor nr. 1 – 4, pe baza devizului estimativ de 
cheltuieli întocmit de Serviciul Protocol – Direcția Generală Afaceri Externe și 
Protocol, cu viza de control financiar preventiv. 

(2) În cazuri justificate, Președintele Camerei Deputaților poate aproba 
depășirea cheltuielilor prevăzute la alin. (1). Pentru cheltuielile care nu depășesc  
20% din devizul estimativ aprobarea poate fi dată și de către Secretarul General al 
Camerei Deputaților. 

 
Art.4. - Serviciile de cazare și masă din cadrul acțiunilor de protocol organizate 

de Camera Deputaților cu ocazia primirii delegațiilor străine se vor contracta direct 
de la unități hoteliere și restaurante stabilite de Camera Deputaților, corespunzător 
cu nivelul de protocol al acțiunii, conform Anexei nr. 2. 

 
 Art.5. - Cheltuielile de protocol se efectuează în limita sumelor alocate prin 

Fondul de protocol, aprobat anual în bugetul Camerei Deputaților. 



 

 
 Art.6. - Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta decizie. 
 
 Art.7. - (1) Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării acesteia în Biroul 

Permanent al Camerei Deputaților. 
 (2) La aceeași dată, Hotarârea Biroului Permanent al Camerei Deputaților nr.11 

din 12.11.2001 privind stabilirea baremurilor de cheltuieli pentru acțiuni de protocol, 
cu modificările și completările ulterioare, se abrogă. 

 
 

Această decizie a fost adoptată de Biroul permanent al Camerei Deputaților în 

ședința din 26 noiembrie 2019.  

 

PREȘEDINTELE 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

ION-MARCEL CIOLACU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

București, 26 noiembrie 2019 
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