
 
Parlamentul   României 

Camera Deputaţilor 
DECIZIE 

pentru reglementarea unor măsuri privind corespondența externă a 
structurilor Camerei Deputaţilor și a serviciilor acesteia 

 
 

În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. p) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Pentru stabilirea competențelor privind promovarea corespondenței oficiale a Camerei 
Deputaţilor, respectiv a serviciilor acesteia, precum și a celei purtate la nivelul membrilor Biroului 
Permanent, grupurilor parlamentare, comisiilor Camerei Deputaţilor și pentru încurajarea utilizării și 
a altor mijloace pentru primirea/expedierea corespondenței, potrivit legii, 

 
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor adoptă prezenta Decizie. 

 
Art. 1. – Corespondența oficială a Camerei Deputaţilor se semnează de către președintele 

acesteia sau de vicepreședintele care îl înlocuiește și se expediază către destinatari prin intermediul 
poștei civile sau poștei speciale, în funcție de urgența sau importanța documentului. 

Art. 2. – Corespondența oficială a serviciilor Camerei Deputaţilor se semnează de către 
secretarul general al Camerei Deputaţilor și se expediază către destinatari prin intermediul poștei 
civile sau poștei speciale. 

Art. 3. – (1) Corespondența structurilor parlamentare (membrii Biroului Permanent, 
grupurile parlamentare – prin liderii acestora, comisiile Camerei Deputaţilor – prin președinții 
acestora) se expediază către destinatari, de regulă, prin intermediul poștei civile și, prin excepție, 
pentru motive întemeiate, prin intermediul poștei speciale.  

(2) Prin poșta civilă nu pot fi expediate mai mult de 30 de plicuri/lună/structură 
parlamentară. 

(3) Prin poșta specială nu pot fi expediate mai mult de 10 plicuri/lună/structură 
parlamentară. 

(4) Corespondența expediată de Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru 
petiţii nu intră sub incidența prevederilor alin. (2) și (3). 

Art. 4. – (1) Normele tehnice pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei Decizii se 
aprobă de secretarul general al Camerei Deputaţilor, prin ordin. 

(2) Secretarul general va dispune măsurile necesare pentru încadrarea cheltuielilor cu 
transmiterea corespondenței în limita cheltuielilor aprobate prin bugetul Camerei Deputaţilor cu 
această destinație. 

Această decizie a fost adoptată de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor în şedinţa din 
data de 22 februarie  2022. 
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