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DECIZIE 
privind reorganizarea unor compartimente din structura Serviciilor Camerei 

Deputaților  
 
 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) din Hotărârea Camerei Deputaților  
nr. 42 din 26.06.2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de 
funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor, cu modificările și completările ulterioare, ale 
art. 32 alin. (1) lit. p) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, având în vedere cele stabilite în ședința 
Comitetului liderilor grupurilor parlamentare din data de 18 mai 2022 și luând act de 
adresa Comisiei pentru transporturi și infrastructură nr. 4c-4/109 din data de 19 mai 
2022 privind nominalizarea persoanei care va trece în cadrul Comisiei pentru 
antreprenoriat și turism,  

Biroul permanent al Camerei Deputaților adoptă prezenta Decizie. 
 

Art. 1. – Statul de funcții aferent Comisiei pentru transporturi și infrastructură 
din cadrul Departamentului legislativ - Direcția pentru lucrările și secretariatul 
comisiilor este prevăzut în Anexa nr. 1. 

Art. 2. – Statul de funcții aferent Comisiei pentru antreprenoriat și turism din 
cadrul Departamentului legislativ - Direcția pentru lucrările și secretariatul comisiilor 
este prevăzut în Anexa nr. 2. 

Art. 3. – În raport cu modificările intervenite prin efectul intrării în vigoare a 
prezentei decizii, secretarul general va proceda la reîncadrarea personalului existent în 
structurile reorganizate în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Hotărârea 
Camerei Deputaților nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice și a 
statului de funcții ale serviciilor Camerei Deputaților, cu modificările și completările 
ulterioare, prin ordin de modificare a statului de funcții nominalizat. 

Art. 4. – Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta decizie. 
 

Această decizie a fost adoptată de Biroul permanent al Camerei Deputaților în 
ședința din 25 mai 2022. 
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Anexa nr. 1 
 

Stat de funcții – Anexa 4 – Departamentul legislativ  
 
 

C. Direcția pentru lucrările și secretariatul comisiilor 

Substructura Funcția Tip funcție Nr. 
Posturi 

6. Comisia pentru transporturi și infrastructură 

a) Cabinet președinte consilier CIM 1 

b) Secretariat comisie consilier parlamentar FPP 1 

consilier CIM 1 

consultat CIM 1 

Total 4 
 



 

Anexa nr. 2 
 

Stat de funcții – Anexa 4 – Departamentul legislativ 

 

C. Direcția pentru lucrările și secretariatul comisiilor 

Substructura Funcția Tip 
funcție 

Nr. 
Posturi 

27. Comisia pentru antreprenoriat și turism 

a) Cabinet președinte consilier parlamentar FPP 1 

b) Secretariat comisie consilier parlamentar FPP 1 

Total 2 
 


