


 

ANEXA 
 
 
 
 

R E G U L A M E N T  
PRIVIND ACREDITAREA JURNALIŞTILOR 

LA CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

 
CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
 

Art. 1  - (1) La activităţile Camerei Deputaţilor pot fi acreditaţi 
reprezentanţii instituţiilor de presă centrale şi locale - denumiţi în 
continuare jurnalişti, cotidiane, periodice, agenţii de presă, posturi de 
radio şi de televiziune româneşti sau străine, precum şi jurnaliştii liber-
profesionişti care doresc să reflecte lucrările parlamentare şi care 
îndeplinesc condiţiile din actualul Regulament. 

(2) Acreditarea se face pe baza aprobării Secretarului general al 
Camerei Deputaţilor, la cererea instituţiei de presă al cărei angajat este 
jurnalistul sau la solicitarea jurnaliştilor liber-profesionişti care îndeplinesc 
condiţiile actualului Regulament, în urma propunerii Direcţiei pentru Relaţii 
Publice şi Protocol a Camerei Deputaţilor. 

(3) Acordarea acreditării nu atrage controlul Camerei Deputaţilor 
asupra materialelor publicate de jurnalistul acreditat sau a ştirilor difuzate 
de mijloacele de informare în masă.  

(4) Refuzul acordării acreditării, precum şi retragerea acesteia pot 
fi determinate numai de: 

a) fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii 
Camerei Deputaţilor şi care nu privesc opiniile exprimate în 
presă de respectivul jurnalist, în condiţiile şi în limitele legii, 
după înştiinţarea prealabilă a conducerii instituţiei de presă 
respective, sau a jurnalistului liber-profesionist, după caz.  

b) nerespectarea prevederilor din prezentul Regulament. 
(5) Camera Deputaţilor recomandă tuturor jurnaliştilor şi 

mijloacelor de informare în masă să ţină seama şi să aplice principiile 
deontologice cuprinse în rezoluţiile nr.1003 (1993) şi nr.1215 (1993) ale 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, având în vedere deosebita 
responsabilitate socială ce le revine în evoluţia societăţii şi dezvoltarea 
vieţii democratice, pentru informarea corectă a opiniei publice şi 
respectarea valorilor morale şi a drepturilor cetăţeneşti. 

 
Art. 2 - Jurnaliştii acreditaţi  la Camera Deputaţilor au acces la 

Centrul de presă potrivit calendarului de evenimente care privesc 
activitatea Camerei Deputaţilor şi care sunt anunţate în prealabil de 
Direcţia pentru Relaţii Publice şi Protocol. 

 
 
 



 
CAPITOLUL II 

Acreditarea jurnaliştilor 
 
Art. 3 – (1) Acreditarea la Camera Deputaţilor poate fi permanentă 

sau provizorie. Acreditarea provizorie este valabilă pentru o zi. 

(2) Acreditarea permanentă se reactualizează la începutul fiecărei 
sesiuni parlamentare ordinare, în baza documentelor solicitate de Direcţia 
pentru Relaţii Publice şi Protocol, urmând să fie vizată de instituţie pentru 
sesiunea parlamentară din septembrie, după înregistrarea unei noi cereri. 
În cazul sesiunii extraordinare, acreditările din sesiunea ordinară 
precedentă rămân valabile. 

(3) Acreditarea provizorie se acordă: 
a) în cazul unor evenimente speciale care au loc la Camera 

Deputaţilor; 
b) în situaţia în care jurnaliştii nu au depus dosarele de acreditare 

în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2); 
c) când publicaţia sau jurnaliştii liber-profesionişti care solicită 

acreditarea îşi încep activitatea după expirarea termenului prevăzut pentru 
acreditare conform art. 4 alin. (2). 

(4) Acreditarea de presă pentru o publicaţie nou apărută se 
eliberează în termen de două zile lucrătoare din momentul în care 
jurnaliştii publicaţiei depun dosarul complet de acreditare. Acelaşi regim îl 
vor avea şi posturile de radio şi de televiziune, precum şi  agenţiile de 
presă care îşi încep activitatea, în mod oficial, în perioada de desfăşurare 
a sesiunii parlamentare ordinare. 

 
 

I. Acreditări permanente 
 
Art. 4 – (1) Pentru obţinerea unei acreditări permanente, instituţia 

de presă solicitantă sau jurnaliştii liber-profesionişti din România se vor 
adresa, în scris, Direcţiei pentru Relaţii Publice şi Protocol a Camerei 
Deputaţilor. Nu vor fi acceptate cererile trimise prin fax sau e-mail.  

(2) Termenul de depunere a documentaţiei pentru obţinerea unei 
acreditări permanente la Camera Deputaţilor este de 15 zile lucrătoare din 
momentul în care Direcţia pentru Relaţii Publice şi Protocol anunţă 
începerea procedurilor de acreditare. 

(3) Cererea instituţiei de presă prin care se solicită acreditarea 
permanentă va conţine: numele, prenumele, calitatea jurnalistului în 
cadrul redacţiei (redactor, publicist-comentator, fotoreporter, operator 
etc.) şi datele de contact (e-mail, telefon) la care jurnalistul acreditat 
doreşte să primească materialele de presă despre activitatea Camerei 
Deputaţilor. Adresa va fi însoţită de o copie a legitimaţiei de presă vizată 
la zi, o copie a actului de identitate, şi o fotografie recentă, trimisă în 
format .jpg la adresa de e-mail comunicată de Direcţia pentru Relaţii 
Publice şi Protocol. Solicitarea scrisă va fi datată, semnată şi ştampilată de 
directorul sau redactorul şef al instituţiei de presă respective. În cazul în 
care încetează contractul de muncă dintre jurnalistul acreditat la Camera 
Deputaţilor şi instituţia de presă care a solicitat acreditarea, aceasta are 
obligaţia să anunţe, în scris, Direcţia pentru Relaţii Publice şi Protocol şi să 



restituie legitimaţia de acreditare în termen de 24 de ore de la data 
încetării raportului juridic menţionat.  

(4) Acreditările de presă permanente pentru jurnaliştii liber-
profesionişti din România se obţin în urma solicitării adresate, în scris, 
Direcţiei pentru Relaţii Publice şi Protocol. Cererea trebuie să conţină 
numele, prenumele, tipul de media practicat de jurnalist şi datele de 
contact (e-mail, telefon) la care jurnalistul acreditat doreşte să primească 
materialele de presă despre activitatea Camerei Deputaţilor. Adresa va fi 
însoţită de o copie a actului de identitate şi de o fotografie recentă, trimisă 
în format jpg. la adresa de e-mail comunicată de Direcţia pentru Relaţii 
Publice şi Protocol. Dosarul solicitantului trebuie să mai conţină trei 
recomandări  din partea a 3 jurnalişti care sunt membri ai unor organizaţii 
(asociaţii) profesionale de media din România, o mapă profesională care 
să includă minimum 6 materiale difuzate sau publicate de o instituţie 
media în ultimele 12 luni din momentul depunerii cererii de acreditare şi o 
declaraţie în care solicitantul va preciza care este Codul profesional 
deontologic la care subscrie, pe care îl va anexa într-o copie conformă cu 
originalul. 

(5) În cazul jurnaliştilor liber-profesionişti debutanţi (studenţi în 
anii terminali sau proaspăt absolvenţi), dosarul depus în vederea obţinerii 
unei acreditări permanente trebuie să conţină numele, prenumele, tipul de 
media practicat de jurnalist şi datele de contact (e-mail, telefon) la care 
jurnalistul acreditat doreşte să primească materialele de presă despre 
activitatea Camerei Deputaţilor. Adresa va fi însoţită de o copie a actului 
de identitate şi de o fotografie recentă, trimisă în format jpg. la adresa de 
e-mail comunicată de Direcţia pentru Relaţii Publice şi Protocol. Dosarul 
solicitantului trebuie să mai conţină trei recomandări din partea 
profesorilor de la ultima formă de învăţământ absolvită. 

(6) Dosarele incomplete pentru acreditările permanente nu sunt 
acceptate. 

(7) În situaţia în care mapa profesională a jurnalistului liber-
profesionist nu cuprinde materiale relevante/concludente pentru dovedirea 
calităţii de jurnalist, cererea de acreditare va fi analizată de o comisie  
mixtă paritară formată din: doi membri ai Biroului Permanent desemnaţi 
de acesta, directorul Direcţiei pentru Relaţii Publice şi Protocol şi un 
reprezentant al serviciilor din subordine, precum şi din câte un 
reprezentant al unor asociaţii sau organizaţii de media. Comisia mixtă 
paritară poate solicita şi alte dovezi pe care le consideră concludente în 
sprijinul dovedirii calităţii de jurnalist liber-profesionist. 

 
Art. 5 – (1) Jurnalistului acreditat i se eliberează o legitimaţie care 

îi permite accesul în Camera Deputaţilor pe durata unei sesiuni 
parlamentare. Prelungirea acreditării pentru următoarea sesiune se va 
face prin aplicarea unei vize pe legitimaţia de acces deja existentă, ca 
urmare a cererii prevăzute la art. 4 alin. (3) din prezentul Regulament. 

(2) Legitimaţiile de acreditare nu sunt transmisibile.  

(3) Eliberarea acreditărilor permanente se face în termen de două 
zile lucrătoare de la înregistrarea dosarelor complete de solicitare.  

(4) Direcţia pentru Relaţii Publice şi Protocol va anunţa instituţiile 
mass-media, printr-o informaţie de presă, perioada în care se primesc 



solicitările de acreditare. Anunţul va fi publicat şi pe pagina de internet a 
Direcţiei pentru Relaţii Publice şi Protocol. 

 
Art. 6 – Jurnaliştii străini - angajaţi ai instituţiilor de presă sau 

liber-profesionişti, inclusiv comentatorii de radio şi televiziune, care îşi 
desfăşoară activitatea în România, pot fi acreditaţi la Camera Deputaţilor 
pe baza legitimaţiei eliberate de direcţia de specialitate a Ministerului 
Afacerilor Externe şi vor urma aceleaşi proceduri ca şi ceilalţi jurnalişti, în 
funcţie de categoria în care se încadrează. 
 
 

II. Acreditări provizorii 
 

Art. 7 – (1) Pentru obţinerea unei acreditări provizorii, instituţia de 
presă solicitantă se va adresa, în scris, Direcţiei pentru Relaţii Publice şi 
Protocol, cu 24 de ore înainte de evenimentul la care doreşte acreditarea.  

(2) Accesul în Camera Deputaţilor va fi permis pe baza actului de 
identitate şi a legitimaţiei de jurnalist. 

(3) Pentru jurnaliştii liber-profesionişti, precum şi pentru jurnaliştii 
liber-profesionişti debutanţi, acreditarea provizorie se acordă în aceleaşi 
condiţii prevăzute la art. 4 alin. (4) şi alin. (5) din prezentul Regulament. 

(4) Jurnaliştii străini care nu activează în România pot obţine 
acreditări provizorii pe baza unei recomandări pe care trebuie să o solicite 
Ministerului Afacerilor Externe. Aceasta va fi însoţită şi de  legitimaţia 
internaţională de jurnalist. 

(5) Acreditarea provizorie este valabilă numai pentru ziua în care 
se desfăşoară acţiunea ce se doreşte a fi mediatizată. 
 
 

CAPITOLUL III 
Drepturi şi îndatoriri ale jurnaliştilor acreditaţi 

 
 Art. 8 - Jurnaliştii acreditaţi au acces la Centrul de presă, în sala 

de desfăşurare a şedinţelor plenare (numai în spaţiile special amenajate 
pentru presă), la şedinţele comisiilor parlamentare, cu aprobarea 
acestora, în holul de la nivelul P1 şi în alte spaţii unde se desfăşoară 
activităţi parlamentare publice. Accesul reprezentanţilor mass-media la 
comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor, la grupurile parlamentare şi 
la cabinetele membrilor Biroului Permanent este liber. 

 
Art. 9 – (1) Jurnaliştii acreditaţi la Camera Deputaţilor pot solicita 

organizarea unor întâlniri, dezbateri şi conferinţe de presă cu deputaţi, la 
Centrul de presă, prin intermediul Direcţiei pentru Relaţii Publice şi 
Protocol.  

(2) Acreditarea oferă jurnaliştilor posibilitatea de a-i contacta 
personal pe membrii Camerei Deputaţilor, pentru eventuale interviuri sau 
discuţii, cu acordul acestora. 

 
Art. 10 – (1) Echipele de televiziune, fotoreporterii şi jurnaliştii 

acreditaţi au obligaţia de a respecta demnitatea şi intimitatea tuturor 



persoanelor aflate în clădire. Ca urmare, filmările şi fotografiatul sunt 
strict interzise în:  

a) perimetrul echipamentelor de control al accesului în 
clădire; 

b) birourile destinate activităţilor desfăşurate de Serviciile 
Camerei Deputaţilor; 

c) toalete, spaţiile de servire a mesei şi în bucătărie; 
d) încăperile cu regim special. 

(2) Utilizarea echipamentelor de înregistrare audio şi video 
disimulate sunt interzise. 

(3) Nerespectarea acestor reguli duce la retragerea acreditării de 
presă. 

 
Art. 11 – Jurnaliştii acreditaţi la Camera Deputaţilor dispun de 

facilităţi - calculatoare cu imprimantă, linii telefonice şi copiatoare etc. - 
puse la dispoziţie în Centrul de presă. 
 

Art. 12 - Jurnaliştii acreditaţi nu pot interveni, sub nici o formă, în 
desfăşurarea lucrărilor parlamentare. Nerespectarea acestei prevederi 
atrage după sine retragerea acreditării. 

 
Art. 13 – (1) Jurnaliştii acreditaţi permanent sau provizoriu au 

obligaţia să poarte la vedere, pe tot timpul prezenţei în Palatul 
Parlamentului, ecusoanele cu inscripţia "Presa", distribuite de personalul 
de specialitate la intrarea în clădire. 

(2) Ecusoanele cu inscripţia "Presa" pentru acreditările permanente 
vor fi de culoare diferită de cele pentru acreditările provizorii. 

 
Art. 14 - (1) Posturile de televiziune - publice şi private - care 

doresc să transmită informaţii referitoare la activitatea instituţiei (şedinţe 
în plen, conferinţe de presă, alte evenimente ale instituţiei), în direct din 
incinta Camerei Deputaţilor, trebuie să prezinte această solicitare în scris, 
în ziua premergătoare începerii activităţii respective, conform formularului 
inclus în procedura de aprobare a transmisiunilor în direct (Anexa la 
prezentul Regulament). 

(2) Reprezentanţilor presei acreditate le este permis accesul în 
Camera Deputaţilor cu cel mult două ore înaintea începerii transmisiunii în 
direct pe care doresc să o realizeze. 

 
Art. 15 - În urma sesizării Direcţiei pentru Relaţii Publice şi Protocol 

sau a Direcţiei Afaceri Interne şi pe baza propunerii Secretarului general al 
Camerei Deputaţilor, Biroul permanent poate decide retragerea, definitivă 
sau temporară, a acreditării. Retragerea definitivă a acreditării se 
hotărăşte numai în cazul în care se constată abateri grave sau repetate de 
la normele deontologiei profesionale sau de la prevederile prezentului 
Regulament. 
 
 

 
 
 
 



CAPITOLUL IV 
Regimul de acces în sala de şedinţe a plenului 

Camerei Deputaţilor 
 

Art. 16 – (1) Operatorii şi tehnicienii de la posturile naţionale de 
televiziune şi radio - publice şi private - au acces la parterul sălii în care se 
desfăşoară şedinţele plenare, pe toată durata acestora, în locuri fixe, 
special amenajate pentru instalarea camerelor de luat vederi şi, de 
asemenea, în lojile presei. 

(2) Jurnaliştii acreditaţi la Camera Deputaţilor, menţionaţi la 
Capitolul I, Art.1, alin.(1) rămân, pe durata desfăşurării şedinţelor 
plenare, în spaţiile special amenajate pentru presă (lojile presei) sau se 
alătură echipei de filmare, în locul stabilit pentru instalarea camerei de 
luat vederi.  

(3) Reprezentanţii mass-media acreditaţi nu au acces pe locurile 
destinate deputaţilor, la parterul sălii unde se desfăşoară şedinţele 
plenare. 

 
Art. 17 - Fotoreporterii şi operatorii de televiziune acreditaţi, care 

utilizează camere de televiziune mobile, au acces în sala de desfăşurare a 
şedinţelor plenare pentru o durată de 15 minute, din momentul în care 
preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările acestora.  

 
Art. 18 - Accesul jurnaliştilor în Camera Deputaţilor se face prin 

intrarea A3S2 (Strada Izvor), pe baza acreditărilor eliberate de Camera 
Deputaţilor şi a unui document de identitate. 

 
Art. 19 - În timpul şedinţelor comune ale celor două Camere ale 

Parlamentului, jurnaliştii acreditaţi la Senatul României beneficiază de 
aceleaşi condiţii ca şi reprezentanţii mass-media acreditaţi la Camera 
Deputaţilor. 

 
Art. 20 - Direcţia pentru Relaţii Publice şi Protocol, precum şi 

Direcţia Afaceri Interne răspund de aplicarea corectă a prevederilor 
prezentului Regulament şi de informarea operativă a conducerii Camerei 
Deputaţilor în legătură cu problemele apărute. 
 
 

CAPITOLUL V 
Dispoziţie finală 

 
Art. 21 – Prezentul Regulament va fi adus la cunoştinţa mass-

media prin afişarea la Centrul de presă al Camerei Deputaţilor şi pe pagina 
de internet a instituţiei. 
 
 
 



 
ANEXA  

la Regulamentul pentru 
acreditarea jurnaliştilor la 

Camera Deputaţilor 
 

 
 
 
Data  Număr de înregistrare  
 
    
 
 
 
În atenţia Direcţiei pentru Relaţii Publice şi Protocol 
Camera Deputaţilor 
 
 

 
Vă rugăm să aprobaţi efectuarea unor transmisiuni în direct, conform 

Regulamentului de acreditare a jurnaliştilor la Camera Deputaţilor, din incinta 
Camerei Deputaţilor de la............(locul şi/sau evenimentul de unde se doreşte a 
fi efectuată transmisiunea în direct) , începând cu ora...........pâna la ora......... 
 
     Echipa noastră este formată din următorii jurnalişti:  
 
1. Nume şi prenume, numărul legitimaţiei de presă, calitatea în cadrul redacţiei 
(ex. operator imagine, reporter, redactor, etc.) 
 
 
 
 
 

                                Semnătura, numele şi prenumele  
                       Redactorului şef/ Directorului de producţie 
 
 
                                            Ştampila instituţiei * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Nu vor fi acceptate cereri neştampilate sau nesemnate 

SOLICITARE PENTRU TRANSMISIUNE ÎN DIRECT 
Numele postului de televiziune care face solicitarea 

 
 


