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Camera Deputatilor 


... A 

HOTARARE 

privind infiintarea Centrului media al Camerei Deputatilor Ii 

pentru modificarea Hotararii Biroului permanent al Camerei 

Deputatilor nr.4/2010 pentru aprobarea Regulamentului 

privind acreditarea jurnaliltilor la Camera Deputatilor 

Biroul permanent al Camerei Deputatilor adopta prezenta 
hotarare: 

Art. 1. - (1) Se lnfiinteaza Centrul media at Camerei Deputatilor 
cu scopul de a veni In sprijinul jurnali§tilor acreditati care reflecta 
activitatea zilnica a institutiei. 

(2) Centrul media"este situat in Palatul Parlamentului, etaj P, Corp 
A2, intre Centrul de presa IIIuliu Maniu" §i sala "Spiru Haret" (intre axele 
B,2, respectiv U,7). 

(3) Centrul media va gazdui: ministudiourile posturilor de 
televiziune acreditate, a caror functionare la Camera Deputatilor este 
aprobata de Biroul Permanent, Centrul de presa IIIuliu Maniu", sala "Spiru 
Haret", destinata conferintelor de presa §i briefingului care are loc la 
incheierea §edintelor Biroului Permanent al Camerei DeplJtatilor, precum 
§i alte activitati care se vor desfa§ura cu aprobarea secretarului general. 

Art. 2. - Muzeul Parlamentului va functiona in spatiul salonului 
multifunctional din corpul C3, cota -9. 

Art. 3. - Dotarile aferente functionarii Centrului media vor fi 
relocate de la etajul P1, iar cele aferente functionarii Muzeului 
Parlamentului vor fi relocate de la etajul P. Dotarile necesare 
suplimentare vor fi aprobate de secretarul general al Camerei Deputatilor. 



Art.4. - Articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul privind 
acreditarea jurnali~tilor la Camera Deputatilor, prevazut in Anexa la 
HoUlrarea Biroului permanent at Camerei Deputatilor nr. 4/2010, se 
modifica ~i va avea urmatorul cuprins: 

"Jurnali~tii acreditati la Camera Deputatilor, mentionati la Capitolul 
I, art.1, alin.(l) raman, pe durata desfa~urarii ~edintelor plenare, in spatii 
special amenajate pentru presa sau se alatura echipei de filmare, in locul 
stabilit pentru instalarea camerei de luat vederi. LOjile presei sunt situate 
in balconul 1, numerele 1,2,10 ~i 11 ~i sunt astfel amenajate incat sa nu 
fie permisa circulatia intre lojile destinate presei ~i cele destinate 
publiculujll. 

Art. S. - Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de 
serviciile Camerei Deputatilor in termen de 30 de zile de la aprobare. 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Biroul permanent al Camerei 
Deputatilor in ~edinta din 23 martie 2011. 
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