
 
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 al senatorilor, republicată, 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, invitațiile în/din țară sau în străinătate, precum și pentru 
întrevederile care au loc în format on-line la Camera Deputaților cu participarea oficialilor 
străini, 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 
baremului maxim de cheltuieli prevăzut în anexele nr. 1 – 4. 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, Decizia Biroului Permanent al Camerei Deputaților nr. 16 din 

26.11.2019 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 21 decembrie 2021.  

 

p. PREȘEDINTELE 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 

Vasile-Daniel SUCIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          București, 21 decembrie 2021 

          Nr. 21 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Anexa nr. 1 

 

BAREM MAXIM DE CHELTUIELI 

pentru mese oficiale* (dejun, dineu, cocktail) 

oferite cu ocazia vizitelor oficiale ale oaspeților străini la Camera Deputaților 

 

Dejun, dineu Barem maxim 

lei/persoană 

Protocol grad 0) 

• Invitați ai Președintelui Camerei Deputaților 

• Invitați străini care au grad similar Președintelui Camerei 

Deputaților 

 

 

500 

Protocol grad 1) 

• Membrii Biroului Permanent 

• Președinții comisiilor permanente 

• Liderii grupurilor parlamentare 

• Secretarul general, secretarii generali adjuncți 

• Invitați străini cu grad similar celor de mai sus 

 

 

400 

Protocol grad 2) 

• Delegații parlamentare de nivel inferior celor de mai sus 

• Delegații din serviciile parlamentare străine 

 

300 

 

Cocktail – lei/persoană 

 

 

140 

 

* Numărul de mese oficiale se stabilește și se aprobă prin devizul de cheltuieli, conform     
proiectului de program al acțiunii. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr. 2 

 

BAREM MAXIM DE CHELTUIELI 

pentru oaspeți străini invitați pe cheltuiala Camerei Deputaților 

 

Masă zilnică (mic dejun 15%, dejun 45%, cină 40%) Barem maxim 

lei/persoană 

Protocol grad 0) 

• Invitați ai Președintelui Camerei Deputaților 

• Invitați străini care au grad similar Președintelui Camerei 

Deputaților 

 

800 

Protocol grad 1) 

• Membrii Biroului Permanent 

• Președinții comisiilor permanente 

• Liderii grupurilor parlamentare 

• Secretarul general, secretarii generali adjuncți 

• Invitați străini cu grad similar celor de mai sus 

600 

Protocol grad 2) 

• Delegații parlamentare de nivel inferior celor de mai sus 

• Delegații din serviciile parlamentare străine 

 

400 

 

Cazarea*  

Protocol grad 0) și grad 1) - la casele de oaspeți 

- hotel 5 stele 

Protocol grad 2) 

 

- la casele de oaspeți 

- hotel 4 stele 

 

* La cazare, se va face excepție de la regulă în situația în care oferta unui hotel mai bine 
clasificat este mai avantajoasă din punct de vedere financiar decât a unui hotel mai slab 
clasificat. 

 

 

 



 

 

 

 

Anexa nr. 3 

 

BAREM MAXIM PENTRU ALTE CHELTUIELI DE PROTOCOL 

cu ocazia vizitelor unor oaspeți străini/a acțiunilor bilaterale sau multilaterale în 

format online care au loc la Camera Deputaților 

Nr. 

crt. 

 Barem maxim 

lei/persoană/ 

zi 

1. Tratații în sală în timpul primirilor, tratativelor, ședințelor de lucru 

și conferințe (inclusiv primiri la nivelul serviciilor Camerei 

Deputaților, acțiuni în format online cu participarea oficialilor 

străini): cafea, ceai, apă plată / minerală, sucuri etc. 

 

30 

 

2. Gustări și băuturi non alcoolice în cadrul pauzelor de la conferinţe   50 

3.  Cadouri 2940 

4. Gustări, băuturi alcoolice și nealcoolice asigurate la locurile de 

cazare, pe zi 
70 

5.  Acordarea de sume de bani pentru cheltuieli personale, în cazuri 

de reciprocitate, prevăzute prin acorduri sau înțelegeri și aprobate 

distinct prin devizul de cheltuieli 

Conform deviz 

6.  Însoțitorii și interpreții delegațiilor oficiale beneficiază de baremul 

de masă stabilit pentru oaspeți. În cazul deplasării în provincie, 

aceștia beneficiază de cazarea stabilită pentru oaspeți. 

Conform deviz 

7.  Masa zilnică (mic dejun 15%, dejun 45%, cină 40%) pentru: 

• șoferi, reprezentanți ai Serviciului Protocol și Pază* și ai 

Inspectoratului General al Poliției* care însoțesc delegațiile străine. 

În provincie li se asigură și cazarea. Pe perioada deplasării în 

provincie, aceștia nu beneficiază de diurna de deplasare. Numărul 

se aprobă, potrivit competențelor, pe baza devizului estimativ de 

cheltuieli; 

• organizatori și șoferi, în provincie, pentru pregătirea/ finalizarea 

vizitelor; 

• organizatori și șoferi, în București, pentru pregătirea unor acțiuni 

de mare amploare ce necesită program prelungit de lucru. 

150 



 

8. Flori, aranjamente florale,  coroane, jerbe și buchete de flori 

oferite la aeroport cu prilejul sosirii şi plecării oaspeților străini 
Conform deviz 

9. Bilete/taxe pentru muzee, spectacole, parcări, obiective turistice 

de interes etc. 

Conform deviz 

10. Închirieri săli și echipamente tehnice Conform deviz 

11. Interpretare consecutivă/simultană Conform deviz 
12. Traducere scrisă Conform deviz 

13. Tipizate Conform deviz 

14. Fotografii Conform deviz 

15. Primire/plecare aeroport şi trataţii  Conform deviz 

16. Cheltuieli neprevăzute  maxim 5% din 
valoarea totală a 

devizului 
estimativ 

 
 

*numărul acestora se stabilește împreună cu instituțiile respective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 4 

BAREM MAXIM DE CHELTUIELI 
pentru primirea unor invitați români, ședințe de lucru și alte acțiuni de protocol 

 
Nr. 

crt. 

Funcția, acțiunea Lei/ lună 

1. Președintele Camerei Deputaților 2000 

2. Vicepreședinte 1000 

3. Secretar 700 

4. Chestor 700 

5. Președinte comisie permanentă 700 

6.  Comisii speciale, de anchetă, comune cu Senatul (președinția 

Comisiei este deținută de Camera Deputaților) 

700 

7. Lider grup parlamentar 1000 

8. Ședințe de Birou permanent* (inclusiv cele cu participarea liderilor 

grupurilor parlamentare/cele cu participarea Biroului Permanent 

al Senatului când se țin la sediul Camerei Deputaților) și Ședințe 

ale Comitetului liderilor grupurilor parlamentare* 

14000 

9. Ședințe în Plen** 1500 

10. Secretar general, secretari generali adjuncți 1000 

11. Departament, Direcție generală 400 

12. Direcție 200 

13. Ședințe în comisii cu invitați (pentru fiecare participant lei/pers.) 14 

14. Conferințe de presă*** (pentru fiecare participant lei/pers) 12 

15. Ședințe de licitație*** (cu participarea ofertanților lei/pers) 14 

16. Zile festive, inaugurări, alte acțiuni – baremul de cheltuieli se 

aprobă pentru fiecare acțiune de către: 

- Biroul Permanent/Președintele Camerei Deputaților, dacă la 

acțiunile respective participă deputați 

- Secretarul general al Camerei Deputaților pentru celelalte 

acțiuni 

Conform 

referat 

17. Flori, aranjamente florale Conform 



 

referat 
*Președintele Camerei Deputaților poate aproba suplimentarea, pe bază de referat, în cazul depășirii baremului lunar. 

**Președintele Camerei Deputaților poate aproba suplimentarea, pe bază de referat, în cazul participării membrilor 

Guvernului, misiunilor diplomatice și altor invitați oficiali și pentru fiecare ședință și persoană invitată în limita sumei de 12 

lei. 

***Cu aprobarea Secretarului general pentru fiecare acțiune. 

 


