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DECIZIE 
privind stabilirea compartimentelor coordonate de Secretarul general și de 

secretarii generali adjuncți ai Camerei Deputaților 
 
 

În temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Camerei Deputaților  
privind numirea  secretarul general și a secretarilor generali adjuncți nr. 3/2021, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I din 3 ianuarie 2021,  

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Camerei Deputaților nr. 85/2021 
privind numirea secretarului general și a unui secretar general adjunct ai Camerei 
Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1177 din 13 
decembrie 2021 și luând în considerare Hotărârea Camerei Deputaților privind 
numirea  unui secretar general adjunct nr. 44/2022, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I din 23 mai 2021, 

 
Biroul permanent al Camerei Deputaților adoptă prezenta Decizie. 

 
Art. 1. - Secretarul general, doamna Silvia-Claudia MIHALCEA, 

coordonează, în mod direct, următoarele compartimente:  
 

a) Cabinet secretar general; 
b) Departamentul secretariatului tehnic; 
c) Departamentul legislativ; 
d) Direcția generală afaceri externe și protocol; 
e) Direcția control și management organizațional; 
f) Direcția comunicare și relații publice; 
g) Direcția generală resurse umane și salarizare; 
h) Direcția afaceri interne; 
i) Serviciul audit; 
j) Biroul guvernanţă corporativă. 

 
 

 Art. 2 - Secretarul general adjunct, domnul George-Ionuț DUMITRICĂ, 
coordonează următoarele compartimente : 

 
a)  Departamentul transporturi și administrativ; 
b) Direcția informatică și telecomunicații; 
c) Centrul dezvoltare tehnologică. 

 



 
 
Art. 3. - Secretarul general adjunct, domnul GASPAR Istvan, 

coordonează următoarele compartimente : 
 
a)  Departamentul economic; 
b)  Direcția achiziții publice. 

 
 
      Art. 4. - Secretarul general adjunct, domnul Cătălin MIHALACHE, 
coordonează următoarele compartimente: 
 

a) Departamentul tehnic; 
b) Serviciul juridic; 
c) Compartimentul Muzeului Parlamentului din cadrul Cabinetului 
Secretarului general. 

 
 
 Art. 5. - Secretarul general adjunct, doamna Ioana BRAN-VOINEA, 
coordonează următoarele compartimente: 
 

a) Centrul Internațional de Conferințe; 
b) Departamentul de studii parlamentare și politici U.E.; 
c) Direcția pentru promovarea activității parlamentare. 

 
 

 

Această Decizie a fost adoptată de Biroul permanent al Camerei Deputaților în 
ședința din 25 mai 2022. 
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