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DECIZIE 
privind controlul financiar preventiv propriu 

 
 
 

 Având în vedere prevederile art.23 şi art.24 din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 din Legea 
contabilităţii nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 
Regulamentului Camerei Deputaţilor şi Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a Serviciilor Camerei Deputaţilor, 
 
 Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind 
controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, 
pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 
controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru 
persoanele  care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 
 În temeiul art. 32 lit.r) din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  
 
 Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor adoptă prezenta decizie: 
 

Art. 1. - (1) Documentele care cuprind sau din care derivă operaţiuni privind 
modul de administrare şi utilizare a fondurilor prevăzute în bugetul Camerei 
Deputaţilor, precum şi cele din care derivă drepturi şi obligaţii faţă de persoane 
juridice sau fizice, se aprobă şi se avizează potrivit prezentei decizii. Documentele 
în care se consemnează aceste operaţiuni şi care stau la baza înregistrărilor în 
contabilitate poartă denumirea de documente justificative. Operaţiunile şi 
documentele justificative în care sunt consemnate acestea sunt prezentate în Anexa 
nr.1. 

(2) Documentele justificative se certifică de către conducătorii 
compartimentelor care iniţiază operaţiunile, se vizează pentru controlul financiar 
preventiv propriu şi se aprobă potrivit prevederilor prezentei decizii. 

(3) În conformitate cu prevederile art. 6 alin (2) din Legea nr.82/1991, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, documentele justificative care 
stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care 
le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în 
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contabilitate, după caz. 
(4) Proiectele de operaţiuni care, conform prevederilor legale, se supun 

controlului financiar preventiv delegat, se prezintă, înainte de aprobare, la viză 
reprezentantului împuternicit al Ministerului Finanţelor Publice. 

(5) Fiecare document justificativ are un circuit propriu, stabilit prin diagrama 
documentului justificativ. 

(6) Diagrama generală a circulaţiei documentelor şi răspunderile principale ale 
persoanelor care avizează sau aprobă operaţiunile patrimoniale este prezentată în 
Anexa nr.2. 

 
Art. 2. - (1) Documentele care cuprind sau din care derivă operaţiunile 

patrimoniale se aprobă potrivit competenţelor stabilite prin prezenta decizie. 
(2) Lista documentelor prevăzute la alin.(1), competenţele de aprobare şi 

persoanele împuternicite să aprobe sau să semneze documentele respective sunt 
cele stabilite în Anexa nr.3. 

(3) Lista persoanelor din conducerea Camerei Deputaţilor (președinte, 
vicepreședinți, secretari, chestori), a președinților de comisii parlamentare şi a  
liderilor grupurilor parlamentare care aprobă efectuarea operaţiunilor patrimoniale 
şi specimenele de semnături ale acestora este prezentată în Anexa nr.4. 

 
Art. 3. -  (1) Documentele prevăzute la art. 1 pot fi aprobate numai dacă au 

fost în prealabil avizate pentru control financiar preventiv propriu. 
(2) Nicio cheltuială nu poate fi vizată pentru control financiar preventiv, nu 

poate fi aprobată şi nici efectuată dacă nu există bază legală şi dacă nu este 
prevăzută în buget. 

 
Art. 4. - (1) Hotărârile Camerei Deputaţilor şi deciziile Biroului Permanent, 

care cuprind sau din care derivă operaţiuni patrimoniale, vor fi semnate de 
preşedintele Camerei Deputaţilor, iar în absenţa acestuia, de către vicepreşedintele 
desemnat ca înlocuitor al acestuia pe durata absenţei. 

(2) Documentele care sunt în competenţa de aprobare a preşedintelui Camerei 
Deputaţilor vor fi aprobate, în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele care îl 
înlocuiește. 

(3) Documentele aprobate de către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, 
cu excepţia celor prevăzute la alin.(1), se certifică şi se comunică de către 
secretarul general al Camerei Deputaţilor. 

(4) În lipsa preşedinţilor comisiilor şi a liderilor grupurilor parlamentare, 
documentele care sunt în competenţa de aprobare a acestora, potrivit prevederilor 
art. 2 alin. (3), vor fi aprobate de înlocuitorii acestora, desemnaţi pe perioadă 
determinată, prin împuternicire. 

 
Art. 5. - (1) Secretarul general al Camerei Deputaţilor, în calitate de ordonator 

principal de credite, răspunde de respectarea dispoziţiilor legale în utilizarea 
creditelor bugetare şi realizarea veniturilor, de folosirea cu eficienţă a alocaţiilor 
bugetare, de integritatea bunurilor din patrimoniul Camerei Deputaţilor, de ţinerea 
la zi a contabilităţii şi de prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile şi a 
execuţiei bugetare. 

(2) Secretarul general, în calitate de ordonator principal de credite, poate 
delega dreptul de a aproba efectuarea unor operaţiuni secretarului general adjunct 
sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare se precizează 
perioada, limitele şi condiţiile delegării. 

(3) Persoanele din cadrul serviciilorl Camerei Deputaţilor împuternicite să 
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aprobe efectuarea operaţiunilor patrimoniale şi specimenele de semnături ale 
acestora sunt prezentate în Anexa nr.5. 

 
Art. 6. - (1) Documentele justificative care cuprind sau din care derivă 

operaţiunile, se supun vizei pentru controlul financiar preventiv înainte de a fi 
aprobate. 

(2) Controlul financiar preventiv propriu constă în verificarea sistematică a 
operaţiunilor care fac obiectul acestuia, din punctul de vedere al: 

a) respectării prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data 
efectuării operaţiunilor (control de legalitate); 

b) îndeplinirii principiilor şi regulilor procedurale şi metodologice care sunt 
aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse 
controlului (control de regularitate); 

c) încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, 
după caz (control bugetar). 

(3) Controlul financiar preventiv se exercită asupra tuturor operaţiunilor care 
afectează atât fondurile prevăzute în bugetul Camerei Deputaţilor cât și cele 
aferente finanțărilor de la Uniunea Europeană, precum şi asupra documentelor din 
care derivă drepturi şi obligaţii faţă de persoane juridice sau fizice. 

(4) Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt 
consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, 
prin aprobarea lor de către ordonatorul de credite / titularul de drept al competenţei 
sau de către titularul unei competenţe delegate în condiţiile legii. Nu intră în sfera 
controlului financiar preventiv analiza şi certificarea situaţiilor financiare şi/sau 
patrimoniale şi nici verificarea operaţiunilor deja efectuate. 

 
Art. 7. - (1) Controlul financiar preventiv se exercită, prin viză, de persoane 

din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate în acest sens prin Ordin al 
secretarului general al Camerei Deputaţilor, care cuprinde limitele de competenţă în 
exercitarea acestuia. Persoanele care exercită controlul financiar preventiv sunt 
altele decât cele care aprobă şi efectuează operaţiunea supusă vizei. 

(2) Persoanele în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu 
răspund, potrivit legii, în raport de culpa lor, pentru legalitatea, regularitatea şi 
încadrarea în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, 
după caz, în privinţa operaţiunilor pentru care au acordat viza de control financiar 
preventiv propriu. 

(3) Persoanele împuternicite să exercite controlul financiar preventiv propriu şi 
specimenele de semnături ale acestora sunt prevăzute în Anexa nr.6. 

 
Art. 8. - (1) Documentele prevăzute la art. 1, care se supun controlului 

financiar preventiv propriu trebuie să respecte cerinţele de legalitate, regularitate şi 
încadrare în limitele creditelor bugetare. Proiectele de operaţiuni se prezintă la viza 
de control financiar preventiv însoţite de documente justificative certificate în 
privinţa realităţii şi legalităţii prin semnătura conducătorilor compartimentelor de 
specialitate care au iniţiat operaţiunea respectivă. 

(2) Conducătorii compartimentelor de specialitate în care se iniţiază 
operaţiunea respectivă şi care acordă viza de compartiment pe documentele 
justificative răspund pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale 
căror acte şi/sau documente justificative le-au certificat sau avizat, precum şi de 
efectuarea recepţiilor cantitative şi calitative ale bunurilor achiziţionate, lucrărilor 
executate şi serviciilor prestate, de respectarea clauzelor contractuale, de 
corectitudinea calculelor şi de lega-litatea şi realitatea preţurilor şi tarifelor cuprinse 
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în documente justificative. Obţinerea vizei de control financiar preventiv pentru 
operaţiuni care au la bază acte şi/sau documente justificative certificate sau 
avizate, care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonerează de 
răspundere şefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din 
cadrul acestora. 

(3) Persoanele din conducerea compartimentelor de specialitate în care se 
efectuează operaţiunea care acordă viza de compartiment şi specimenele de 
semnături ale acestora sunt prevăzute în Anexa nr.7. 

(4) Operaţiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează patrimonial 
entitatea publică se supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către 
compartimentele de specialitate juridică şi financiar-contabilă. 

 
Art. 9. - (1) Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar 

preventiv propriu la Camera Deputaţilor, cuprinzând categoriile de documente 
supuse controlului, precum şi cadrul legal, actele justificative şi modul de efectuare 
a controlului financiar preventiv propriu pentru fiecare document este prevăzut în 
Anexa nr.8. 

(2) Documentele din Cadrul general al operaţiunilor privesc: 
A. Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare; 
B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii de plată; 
C. Ordonanţarea cheltuielilor; 
D. Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea şi schimbul bunurilor din 

patrimoniul instituţiilor publice; 
E. Alte operaţiuni supuse controlului financiar preventiv propriu. 
(3) Prevederile alin. (1) se completează cu operaţiunile şi documentele 

justificative cuprinse în "Lista documentelor", din Anexa nr.1. 
 
Art. 10. - (1) Documentele care privesc operaţiuni asupra cărora este 

obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit din timp 
persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de către compartimentele de 
specialitate care iniţiază operaţiunea. 

(2) Documentele privind operaţiunile prin care se afectează fondurile publice 
şi/sau patrimoniul public sunt însoţite de avizele compartimentelor de specialitate, 
de note de fundamentare, de acte şi/sau documente justificative şi, după caz, de o 
„Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de 
angajament/bugetare"  şi/sau de „Angajament bugetar individual/global“, întocmite 
conform Anexei nr. 1a,1b şi, respectiv, Anexei nr. 2 la Ordinul secretarului general 
nr.1400/08.10.2019, pentru aprobarea Normelor privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor din bugetul Camerei Deputaţilor, cu modificările și 
completările ulterioare. 

(3) Persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv vor prelua  
documentele şi vor proceda, într-o primă etapă, la verificarea formală prin 
parcurgerea listei de verificare specifică operaţiunii primite la viză, cu privire la: 
completarea documentelor în concordanţă cu conţinutul acestora, existenţa 
semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, 
precum şi existenţa actelor justificative specifice operaţiunii prezentate la viză. În 
efectuarea controlului de către persoana desemnată, parcurgerea listei de verificare 
specifică operaţiunii primite la viză este obligatorie, dar nu şi limitativă. Aceasta 
poate extinde verificările ori de câte ori este necesar. 

(4) Dacă prin parcurgerea listei de verificare cel puţin unul dintre elementele 
verificării formale nu este îndeplinit, documentele se restituie compartimentului de 
specialitate emitent, indicându-se în scris motivele restituirii, potrivit Anexei nr.1.4 
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din Ordinul ministrului finanțelor publice nr.923/2014, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare. 

(5) După efectuarea verificării formale, persoana desemnată să exercite 
controlul financiar preventiv continuă parcurgerea listei de verificare şi efectuează 
controlul operaţiunii din punctul de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al 
încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament. 

 
 Art. 11. - (1) Datele din documentele prezentate la viza de control financiar 

preventiv se înscriu în registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control 
financiar preventiv (denumit în continuare Registru). Datele minime care se înscriu în 
registru sunt cuprinse în anexa nr.1.3 la Normele metodologice referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin Ordinului ministrului finanţelor 
publice nr. 923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.   

(2) Registrul trebuie să asigure: numerotarea în ordine cronologică, începând 
de la numărul 1 pentru fiecare an; interzicerea inserărilor, intercalărilor, precum şi 
a oricăror eliminări sau adăugiri ulterioare; înscrierea de date potrivit 
competenţelor. Registrul se completează în formă integral olografă, se arhivează/se 
păstrează pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului 
financiar în cursul căruia a fost întocmit. 

(3) Termenul maxim pentru pronunţare (acordarea/refuzul vizei) din partea 
persoanei în drept să exercite controlul financiar preventiv propriu este de trei zile 
lucrătoare de la depunerea documentelor aferente operaţiunilor prezentate la viză. 

(4) Dacă necesităţile o impun, în vederea exercitării unui control financiar 
preventiv cât mai complet, se pot solicita şi alte acte justificative, precum şi avizul 
Serviciului juridic. Actele justificative solicitate se prezintă în regim de urgenţă, 
pentru a nu întârzia sau împiedica realizarea operaţiunii. Întârzierea sau refuzul 
furnizării actelor justificative ori avizelor solicitate se aduce la cunoştinţă 
secretarului general al Camerei Deputaţilor, pentru a dispune măsurile legale. 

(5) Dacă în urma verificării de fond operaţiunea îndeplineşte condiţiile de 
legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor 
bugetare şi/sau de angajament, se acordă viza prin aplicarea sigiliului şi semnăturii 
pe exemplarul documentului care se arhivează la Camera Deputaţilor (Direcția 
financiar-contabilă).  

(6) Documentele vizate şi actele justificative ce le-au însoţit sunt restituite, sub 
semnătură, compartimentului de specialitate emitent, în vederea continuării 
circuitului acestora, consemnându-se acest fapt în Registru.  

 
Art. 12. - (1) Dacă în urma controlului se constată că cel puţin un element de 

fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit, în esenţă, operaţiunea nu 
întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele 
şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, persoana desemnată cu 
exercitarea controlului financiar preventiv refuză motivat, în scris, acordarea vizei 
de control financiar preventiv, potrivit anexei nr.1.5 la  Normele metodologice, 
aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare,  consemnând acest fapt în Registru. La 
refuzul de viză se anexează şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea 
elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu 
este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite. 

(2) Refuzul de viză, însoţit de actele justificative semnificative, se aduce la 
cunoştinţa secretarului general al Camerei Deputaţilor, iar celelalte documente se 
restituie, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au iniţiat 
operaţiunea. 
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(3) Cu excepţia cazurilor în care refuzul de viză se datorează depăşirii 
creditelor bugetare şi/sau de angajament, operaţiunile refuzate la viză se pot 
efectua pe propria răspundere a secretarului general. 

(4) Efectuarea pe propria răspundere a operaţiunii refuzate la viza de control 
financiar preventiv se face printr-un ordin emis de secretarul general al Camerei 
Deputaţilor. O copie de pe ordin se transmite persoanei care a refuzat viza, 
Serviciului audit al Camerei Deputaţilor, precum şi, după caz, controlorului delegat. 

(5) Persoanele desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv vor 
informa Biroul Permanent, Curtea de Conturi si Ministerul Finanţelor Publice asupra 
operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere. Dacă prin 
operaţiunea refuzată la viză, dar efectuată pe propria răspundere de către 
secretarul general, se prejudiciază patrimonial Camera Deputaţilor, atunci va fi 
informat Biroul Permanent şi vor fi sesizate organele de inspecţie economico-
financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Informarea Curţii de Conturi se 
va face cu ocazia efectuării controalelor de descărcare de gestiune sau a altor 
controale dispuse de aceasta şi care intră în competenţa Curţii. 

(6) În situaţia în care, faţă de informarea primită de la controlorul delegat cu 
privire la o anumită operaţiune, potrivit Anexei nr.1.6. la Ordinul ministrului 
finanțelor publice nr.923/2014, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
secretarul general al Camerei Deputaţilor consideră că operaţiunea poate fi 
efectuată, solicită, în scris, controlorului delegat acordarea vizei, prezentând 
argumentele corespunzătoare de legalitate şi regularitate sau, în cazul în care 
consideră întemeiate motivele intenţiei de refuz de viză, dispune retragerea de la 
viză a operaţiunii. 

(7) Secretarul general prezintă argumente pentru efectuarea operaţiunii sau 
dispune retragerea acesteia, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 15 
zile de la data înregistrării intenţiei de refuz de viză. Documentaţia aferentă 
operaţiunii retrase de la viză se restituie de către controlorul delegat 
compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură. 

(8) Dacă controlorul delegat consideră întemeiate argumentele ordonatorului 
de credite, acordă viza pentru efectuarea operaţiunii. În situaţia în care 
argumentele sunt considerate neîntemeiate sau insuficiente, controlorul delegat 
aduce la cunoştinţă, în scris, ordonatorului de credite refuzul de viză, potrivit Anexei 
nr.1.7 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.923/2014, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi restituie, sub semnătură, compartimentului 
de specialitate emitent documentaţia aferentă operaţiunii. La refuzul de viză se 
anexează şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor 
din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/nu sunt 
îndeplinită/îndeplinite. 

(9) Cu excepţia cazurilor în care refuzul de viză se datorează depăşirii 
creditelor bugetare şi/sau de angajament, operaţiunile refuzate la viză de către 
controlorul delegat se pot efectua numai pe propria răspundere a secretarului 
general, cu informarea Biroului Permanent. Ordinul prin care secretarul general 
dispune efectuarea operaţiunii pe propria răspundere se transmite Serviciului audit 
şi controlorului delegat, care consemnează acest fapt în registru. 

(10) După primirea ordinului emis de conducătorul entităţii publice, controlorul 
delegat informează Ministerul Finanţelor Publice asupra operaţiunilor refuzate la 
viză şi executate pe răspunderea ordonatorului de credite, prin transmiterea unei 
copii de pe ordinul şi de pe refuzul de viză controlorului financiar şef şi organelor de 
inspecţie economico-financiară. De asemenea, controlorul delegat informează 
Curtea de Conturi cu ocazia controalelor dispuse de aceasta. 
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Art. 13. - (1) Documentele care cuprind sau din care derivă operaţiuni, 
persoanele care le întocmesc şi care acordă viza de compartiment, precum şi 
răspunderile acestora, persoanele care acordă viza de control financiar preventiv 
propriu, precum şi răspunderile acestora, competenţele de aprobare şi diagrama 
generală a circulaţiei documentelor justificative sunt prevăzute în anexele la 
prezenta decizie. 

(2) Viza de compartiment, viza pentru control financiar preventiv propriu şi 
aprobarea se dau pe documente prin aplicarea stampilei " Viza de compartiment", 
"Vizat control financiar preventiv propriu" și "Aprobat", după caz, cu semnătura 
persoanei competente şi menţionarea obligatorie a datei. 

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) hotărârile Camerei Deputaţilor, 
deciziile Biroului Permanent al acesteia şi ordinele secretarului general, care poartă 
numai semnătura persoanei competente să aprobe sau să semneze documentele 
respective, potrivit prevederilor prezentei decizii. 

(4) Contractele, comenzile şi instrumentele de plată poartă ştampilă rotundă şi 
semnăturile persoanelor autorizate. 

 
Art. 14. - (1) În cazul în care, după adoptarea acestei decizii, în activitatea 

Camerei Deputaţilor vor interveni şi alte operaţiuni sau documente care nu au fost 
cuprinse în anexele la prezenta decizie sau în cazul în care unele persoane 
împuternicite să aprobe sau să vizeze aceste operaţiuni au fost înlocuite, anexele la 
prezenta decizie vor fi modificate sau completate, cu aprobarea: 

a) Biroului Permanent, pentru operaţiuni care sunt în competenţa de aprobare 
a Camerei Deputaţilor, a Biroului permanent al acesteia, preşedintelui, 
vicepreşedinţilor, secretarilor, chestorilor, preşedinţilor comisiilor şi a 
liderilor grupurilor parlamentare; 

b) Secretarului general al Camerei Deputaţilor, pentru operaţiuni care sunt în 
competenţa de aprobare a acestuia sau pentru care a delegat competenţa. 

(2) În urma comunicării transmise de Departamentul secretariatului tehnic sau 
Departamentul legislativ, după caz, către Departamentul economic, Direcția 
generală resurse umane și salarizare și Direcția control și management 
organizațional, deputaţii care nu mai sunt membri ai Biroului Permanent, preşedinţi 
ai comisiilor permanente sau lideri ai grupurilor parlamentare vor fi înlocuiţi în 
Anexa nr.4 cu deputaţii desemnați în aceste funcţii. 

 
Art. 15. - Persoanele care sunt numite prin ordin al secretarului general pentru 

exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu trebuie să îndeplinească 
şi să respecte condiţiile şi principiile unitare prevăzute în anexa nr.1.2. la Ordinul 
ministrului finanțelor publice nr.923/2014, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare. Numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea persoanelor care 
exercită activitatea de control financiar preventiv propriu se face prin ordin al 
secretarului general, în baza prevederilor legale privind funcţionarii publici 
parlamentari şi cu respectarea prevederilor Codului specific prevăzut în Ordinul 
ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a serviciilor Camerei Deputaţilor. 

 
Art. 16. - Persoanele care semnează documentele bancare se stabilesc prin 

ordin al secretarului general al Camerei Deputaţilor. 
 
Art. 17. - Persoanele în drept să exercite activitatea de control financiar 

preventiv propriu pot solicita avizul Serviciului Juridic ori de câte ori consideră că 
necesităţile o impun. 



 
8/8 

 
Art. 18. - Nerespectarea prevederilor prezentei deciziei atrage răspunderea 

disciplinară, administrativă, materială sau penală, după caz, a persoanelor vinovate, 
potrivit legii. 

 
Art. 19. - Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta decizie. 
 
Art. 20. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Hotărârea 

Biroului permanent nr. 4/2015 privind controlul financiar preventiv propriu, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 
 Această decizie a fost adoptată de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor în 

Şedinţa din 26 noiembrie 2019. 
 
 

PREŞEDINTELE 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
ION-MARCEL CIOLACU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucureşti, 26 noiembrie 2019 
Nr. 15 
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      ANEXA nr.1  

 
OPERAŢIUNILE ŞI DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE 

 
ÎN CARE SUNT CONSEMNATE 

 
 

1. Reglementări legale: 
 Persoanele juridice şi persoanele fizice prevăzute la art.1 din Legea 

Contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au 
obligaţia de a întocmi documente justificative pentru orice operaţiune care 
afectează patrimoniul Camerei Deputaților. 

 
2. Operaţiuni: 

În sensul prevederilor pct. 1, operaţiunile patrimoniale  consemnate în 
documentele justificative se referă la: 

a) constituirea, administrarea şi utilizarea fondurilor prevăzute în bugetul 
Camerei Deputaţilor: 
- deschiderea, repartizarea si modificarea creditelor bugetare; 
- efectuarea plăţilor şi cheltuielilor din creditele bugetare deschise; 
- realizarea  veniturilor din activităţi proprii şi efectuarea   cheltuielilor din 

aceste venituri; 
b) utilizarea şi gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, (mijloace fixe, 

obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipamente, 
materiale şi ambalaje, mijloace băneşti în casă sau în conturi de disponibil): 
- intrarea mijloacelor materiale (majorarea patrimoniului) prin punerea în 

funcţiune a obiectivelor de investiţii, achiziţie, transfer, donaţii, plusuri 
în gestiune; 

- ieşirea mijloacelor materiale (micşorarea patrimoniului) prin consum, 
transfer, casare sau declasare, minusuri în gestiune; 

- majorarea sau micşorarea valorii de inventar a patrimoniului prin 
reevaluare, potrivit legii; 

- majorarea sau micşorarea mijloacelor băneşti de casă sau din conturile 
de disponibil şi sume în mandat deschise la bănci prin încasări şi plăţi 
efectuate, respectiv depuneri şi ridicări de numerar pentru operaţiuni 
bugetare şi pentru cele efectuate din venituri proprii; 

- mişcarea mijloacelor materiale între gestiunile Camerei Deputaţilor; 
- determinarea integrităţii patrimoniului prin inventariere; 
- gospodărirea mijloacelor materiale prin stabilirea normelor de consum şi 

asigurarea condiţiilor de păstrare şi conservare; 
c) drepturi şi obligaţii faţă de persoanele juridice sau fizice: 

- recuperarea creanţelor şi valorificarea drepturilor; 
- achitarea obligaţiilor certe;  
- soluţionarea pretenţiilor terţilor aflate în litigiu, conform reglementărilor 

legale. 
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3. Documentele justificative: 
Documentele justificative în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale 
sunt: 

a) documente pentru stabilirea limitelor maxime de cheltuieli: bugetul 
Camerei Deputaţilor; normele de consum, normativele de cheltuieli, listele de 
dotări, programul de investiţii, programul de achiziţii, statul de funcţii şi altele 
asemenea; 

  b) documente pentru aprobarea angajării cheltuielilor/referat, 
memorandum, referat de necesitate; 

  c) documente pentru angajarea cheltuielilor: propunere de angajare a 
unei cheltuieli, angajament bugetar individual/global, comandă, contract, act 
adiţional, cerere de valută, ordin de încadrare şi promovare în funcţii, 
opțiunea scrisă privind indemnizația de deplasare în străinătate; 

  d) documente pentru efectuarea plăţilor şi cheltuielilor şi pentru intrarea 
în patrimoniu a mijloacelor materiale, ordonanţare de plată, factură fiscală, 
situaţie de lucrări, aviz de expediţie, proces-verbal de prelucrare sau 
transformare, proces-verbal de recepţie, notă de recepţie şi constatare 
diferenţe, bon de intrare, bon de consum, decont de cheltuieli, proces-verbal 
de casare sau declasare a mijloacelor materiale, proces-verbal pentru 
acordarea perisabilităţilor şi a altor pierderi de mijloace materiale, notă de 
prezenţă, stat de plată; 

e) documente de transfer: ordin de transfer şi notă de recepţie şi 
constatare 

de diferenţe; 
f) documente de mişcare între gestiuni: bon de mișcare-intrare (între 

mijloace fixe şi obiecte de inventar eliberate din magazii pentru folosinţă, 
respectiv returnare în magazii), bon de mișcare-ieșire (între gestiunile de 
mijloace fixe şi obiecte de inventar date în folosinţă); 

g) documente de încasări şi plăţi: chitanţă, dispoziţie de plată, ordin de 
plată; 

h) documente privind inventarierea patrimoniului: ordin sau decizie de 
inventariere, listă de inventariere, situaţie comparativă, proces-verbal pentru 
stabilirea diferenţelor la inventariare şi de compensare a plusurilor şi 
minusurilor, nota de prezentare a deficienţelor constatate. 

 
4. Întocmirea documentelor justificative: 

Documentele justificative se întocmesc de: 
a) furnizori, antreprenori sau prestatori de servicii, după caz, pentru 

bunurile livrate, lucrările executate sau serviciile prestate în conformitate cu 
comenzile date sau contractele încheiate; 

b) compartimentele de specialitate din serviciile Camerei Deputaţilor în 
care au loc operaţiunile respective; compartimentele de specialitate sunt: 
departamente, direcţii generale, direcţii, servicii, birouri și compartimente, 
potrivit structurii organizatorice a Camerei Deputaţilor. Compartimentele de 
specialitate menţionate întocmesc şi documentele care sunt în competenţa de 
aprobare a Camerei Deputaţilor, Președintelui Camerei Deputaților, Biroului 
permanent al Camerei Deputaţilor, Comisiilor permanente şi Secretarului 
general;  

 c) deputaţii întocmesc deconturile de cheltuieli privind justificarea sumei 
forfetare destinată activităţii deputaţilor în circumscripţiile electorale, 
deplasările în circumscripţiile electorale şi transportul cu autoturismul; 
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d) deputații/personalul își exprimă opțiunea în scris privind indemnizația 
de deplasare în străinătate. 
 
 

5. Conţinutul documentelor justificative: 
Documentele justificative cuprind, de regulă, următoarele elemente 
principale: 

a) denumirea documentului; 
b) denumirea şi sediul unităţii patrimoniale care întocmeşte documentul 

şi compartimentul de specialitate în care are loc operaţiunea; 
c) numărul şi data întocmirii; 
d) menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiei 

patrimoniale (când este cazul); 
e) conţinutul operaţiunii patrimoniale şi temeiul legal al efectuării ei; 
f) datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii efectuate; 
g) numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care le-au 

întocmit, vizat şi aprobat, după caz; 
h) alte elemente menite să asigure consemnarea completă a 

operaţiunilor efectuate. 
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ANEXA nr. 2 
 
 
 

DIAGRAMA GENERALĂ 
a circulaţiei documentelor justificative şi răspunderile principale ale 

persoanelor care avizează sau aprobă operaţiunile 
 
 
 

I. Compartimentul în care are loc operaţiunea (departament/direcţie 
generală/direcţie/serviciu/birou  şi compartiment): 
1. Întocmirea documentului justificativ 

a) întocmit de către furnizori, antreprenori sau prestatori de servicii, 
după caz, şi primit în compartiment; 

b) întocmit în compartiment. 

2. Înregistrarea documentului justificativ în registrul de intrare-ieşire. 

3. Verificare în cadrul compartimentului: 
Persoana împuternicită verifică dacă: 

a) operaţia este reală, eficientă, oportună şi legală; 
b) calculele aritmetice sunt corecte; 
c) operaţiile din document corespund cu comanda sau contractul; 
d) se încadrează în normele, normativele sau programele aprobate; 
e) bunurile livrate, lucrările executate sau serviciile prestate prevăzute 

în documente corespund din punct de vedere calitativ şi cantitativ;  
f) alte verificări, în funcţie de natura operaţiilor patrimoniale. 

4. Viza de compartiment: 
A. Se acordă de către conducătorul compartimentului, sau de angajaţii 

împuterniciţi în acest scop, conform anexei nr.4 şi 5. 
B. Persoana care acordă viza de compartiment răspunde pentru: 

a) realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiei patrimoniale; 
b) efectuarea recepţiilor cantitative şi calitative pentru bunurile 

aprovizionate, lucrările executate şi serviciile prestate; 
c) întocmirea documentelor de intrare în gestiune şi de ieşire din 

gestiune a  bunurilor, potrivit legii;  
d) respectarea clauzelor contractuale sau cele prevăzute în comandă; 
e) corectitudinea calculelor din documente; 
f) legalitatea şi realitatea preţurilor şi tarifelor cuprinse în documente; 
g) obţinerea vizelor prevăzute de reglementările în vigoare şi transmiterea 

documentului pentru aprobare către persoana împuternicită. 
 

II. Viza compartimenului financiar 
Persoana care acordă viză răspunde de existenţa creditelor bugetare pentru 
subdiviziunea respectivă a clasificaţiei bugetare. 

 
III. Viza compartimenului juridic  

Persoana care acordă viză răspunde pentru : 
a) legalitatea operaţiunii;  
b) răspunderea părţilor şi soluţionarea litigiilor; 
c) aspecte de fond şi redactare a contractelor şi protocoalelor. 
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IV. Viza de control financiar preventiv propriu : 

       Persoana care acordă viză răspunde pentru verificarea: 
a) legalităţii şi regularităţii operaţiunii; 
b) existenţa prevederilor bugetare şi a creditelor deschise; 

 
V. Viza de control financiar preventiv delegat al reprezentantului Ministerului 

Finanţelor Publice 
a) se acordă în condiţiile normelor metodologice aprobate de Ministerul  

Finanţelor Publice, prin care se stabilesc tipurile de operaţiuni, limitele  
valorice pe tipuri de operaţiuni, documentele justificative care 
însoţesc  tipurile de operaţiunile; 

b) şefii compartimentelor de specialitate în care are loc operaţiunea 
răspund pentru prezentarea la viză a documentelor justificative 
intrate sau întocmite în compartimentul respectiv.      

 
VI. Aprobarea (conform competenţelor stabilite în Anexa nr. 3) 

a) propunerea se încadrează în prevederile bugetare ale Camerei 
Deputaţilor şi în programele aprobate;   

b) documentele justificative sunt vizate de persoanele împuternicite prin 
decizie și alte reglementări interne; 

 
VII. Plata  

Direcţia financiar-contabilă urmăreşte: 
a) existenţa prevederilor bugetare şi a creditelor deschise; 
b) existenţa venituri din activităţii proprii; 
c) existenţa aprobării competente şi a vizelor; 
  

Direcţia financiar-contabilă răspunde de întocmirea instrumentelor de plată şi 
de depunerea acestora în termenele legale pentru efectuarea plăţii şi de 
execuţia bugetului în concordanţă cu bugetul aprobat. 
 
Notă: 

1. Contractele de achiziţii în original care poartă avizele şi aprobările 
persoanelor împuternicite se predau Direcţiei financiar-contabile ; 

2. Comenzile care poartă avizele persoanelor împuternicite se anexează, 
împreună cu documentele justificative, la ordinul de plată. 
 

VIII. Înregistrarea în conturi 
 Direcţia Financiar-contabilă răspunde pentru:            

1. înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor patrimoniale în 
evidenţa sintetică şi analitică, corespunzătoare datelor consemnate în 
documentele justificative; 

2. exactitatea datelor contabile furnizate şi a procedeelor de prelucrare 
utilizate; 

3. înregistrarea în conturi contabile a documentelor justificative care 
poartă vizele şi aprobările potrivit competenţelor stabilite prin prezenta 
hotărâre. 
 
 
 



 3 

IX. Clasarea 
Direcţia Financiar-contabilă clasează: 

a) documentele justificative originale şi anexele respective, documentele 
de plată, documentele centralizatoare şi notele contabile; 

b) balanţa de verificare, bilanţul contabil şi anexele la bilanţ; 
c) statele de plată se clasează separat; 
d) contractele de achiziţii se clasează separat; 
e) evidenţa operativă a gestiunilor; 
f) alte documente justificative, în copie, care rămân în compartimentul 

respectiv. 
 

 X. Arhivare 
Arhiva Camerei Deputaţilor primeşte, pe bază de proces-verbal, documentele  

justificative opisate, clasificate şi clasate de către Direcţia financiar-contabilă. 
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ANEXA nr. 3 
 
 

LISTA DOCUMENTELOR 
care cuprind operaţiuni şi competenţa de aprobare 

 
 
I. În competenţa de aprobare a Camerei Deputaţilor: 

1. Proiectul bugetului Camerei Deputaţilor; 
2. Contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor; 
3. Structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor; 
4. Statul de funcţii al Serviciilor Camerei Deputaţilor şi numărul maxim de 

posturi. 
 
II. În competenţa de aprobare a Biroului  permanent al Camerei Deputaţilor: 

1. Programul anual de relaţii externe al Camerei Deputaților; 
2. Baremul de cheltuieli pentru primirea oaspeţilor şi delegaţiilor străine; 
3. Plafonul maxim de cazare în străinătate, în situații excepționale, pentru 

delegațiile Camerei Deputaților aprobate conform HBPR nr. 3/2019.  
4. Memorandum intern privind statul de funcții și structura organizatorică a 

Camerei Deputaților; 
5. Proiectul privind structura organizatorică și statul de funcții ale serviciilor 

Camerei Deputaților; 
6. Programul anual de investiţii şi lista de dotări independente; 
7. Memorandumul intern și devizul estimativ privind aprobarea participării 

deputaților la diferite acţiuni în străinătate, inclusiv a personalului care face 
parte din delegația parlamentară; dacă Memorandumul intern nu este însoțit 
de deviz estimativ, acesta din urmă este aprobat ulterior de Secretarul 
general. 

Pe perioada vacanței parlamentare, membrii BP care asigură permanența 
aprobă Memorandumul intern pentru participarea la acțiuni de relații 
externe, inclusiv a personalului care face parte din delegația parlamentară; 
în această situație, devizul estimativ este aprobat de Secretarul general; 
Biroul permanent este informat ulterior cu privire la aceste aprobări;  

8. Memorandum intern privind organizarea în ţară a acţiunilor cu participare 
externă şi primirea delegaţiilor străine atunci când implică cheltuieli aferente 
asigurării transportului intern, cazării, oferirii de mese oficiale; 

9. Lista deputaţilor absenţi nemotivaţi pentru care se reduce indemnizaţia 
lunară; 

10. Deplasarea deputaţilor în circumscripţia electorală sau în ţară, în vederea 
exercitării mandatului;  

11. Numărul maxim de zile/lună de activitate în timpul vacanţelor parlamentare, 
în cadrul circumscripţiilor electorale în care au fost aleşi, altele decât cele în 
care au domiciliul sau în Bucureşti, pentru îndeplinirea unor sarcini legate de 
exercitarea mandatului; 

12. Numărul maxim de călătorii/lună efectuate cu avionul în timpul vacanţelor 
parlamentare, pentru deplasare în circumscripţia electorală în care au fost 
aleşi sau în municipiul Bucureşti, pentru îndeplinirea unor sarcini legate de 
exercitarea mandatului; 

13. Referat privind motivarea absenţelor deputaţilor de la lucrările parlamentare;  
14. Normarea parcului auto şi a consumului de carburanţi; 
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15. Programul anual de control şi raportul anual privind rezultatele controlului 
financiar de gestiune (dosare penale, minusuri, plusuri, amenzi aplicate 
etc.); 

16. Tarifele şi adaosurile comerciale aplicate în activitatea finanţată din venituri 
proprii; 

17. Abonamente la presa internă și externă și la publicații de specialitate din țară 
și străinătate. 

     
  
III.  În competenţa de aprobare a preşedintelui Camerei Deputaţilor: 

1. Memorandum intern privind deplasările în străinătate ale deputaţilor şi ale 
celorlalţi membri sau însoţitori ai delegaţiilor, atunci când Biroul permanent nu 
poate fi convocat, cu informarea ulterioară a acestuia; 
Deplasările în străinătate ale Secretarului general și Secretarilor generali 
adjuncți  ai Camerei Deputaților, în aceste cazuri devizele estimative urmând 
a fi aprobate de către Secretarul general; 

2. Memorandum intern privind penalitățile, depăşirea cheltuielilor prevăzute în 
devizul estimativ de cheltuieli aprobat, depăşirea perioadei de deplasare şi 
acordarea drepturilor privind excepțiile stabilite în HBPR nr.3/2019, pentru 
acțiunile de relații externe în străinătate, la care participă deputați. Această 
competență poate fi delegată prin decizie, Secretarului general, în limita unui 
plafon. 

3. Deplasarea deputaţilor în circumscripţia electorală sau în ţară, în vederea 
exercitării mandatului;  

4. Referat (memorandum intern) şi devizul privind cheltuielile ocazionate de 
primirea  în ţară a delegaţiilor şi a oaspeţilor străini şi alte cheltuieli de 
protocol care depășesc 20% din devizul estimativ aprobat inițial; 

5. Documente privind utilizarea fondului Preşedintelui Camerei Deputaţilor 
aprobat prin buget. 

 
 IV. În competenţa de aprobare a vicepreşedinţilor Camerei Deputaţilor: 

1. Operaţiunile şi documentele prevăzute la Cap. III, în lipsa Preşedintelui 
Camerei Deputaţilor, potrivit prevederilor art. 4, alin. (1) şi (2) din prezenta 
decizie;  

2. Decontul de cheltuieli lunar pentru utilizarea fondului de protocol propriu. 
 
V. În competenţa de aprobare a secretarilor Camerei Deputaţilor: 

1. Lista de prezenţă a deputaţilor la lucrările în plen ale Camerei Deputaţilor 
pentru plata indemnizaţiei lunare, diurnei de şedinţă şi diurnei de deplasare;         

2. Decontul de cheltuieli lunar pentru utilizarea fondului de protocol propriu. 
 
VI. În competenţa de aprobare a chestorilor Camerei Deputaţilor: 

1. Decontul de cheltuieli lunar pentru utilizarea fondului de protocol   propriu; 
2. Deplasarea deputaţilor  în circumscripţia electorală sau în ţară, în vederea 

exercitării mandatului, pentru deputații neafiliați unui grup al partidelor 
politice parlamentare; 

3. Cererea pe proprie răspundere formulată de deputat pentru acordarea sumei 
forfetare pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în municipiul Bucureşti; 

4. Solicitarea deputaţilor neafiliaţi unui grup al partidelor politice parlamentare 
pentru a beneficia de drepturile de transport pentru activităţi legate de 
exercitarea mandatului; 
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5. Împuternicirea privind ridicarea drepturilor din casierie aferente deputaţilor 
neafiliaţi unui grup parlamentar. 

 
VII. În competenţa de aprobare a Birourilor  permanente ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, potrivit legii 96/2006 privind statutul deputaților și senatorilor, 
republicată: 

1. Cuantumul Sumei forfetare pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a 
birourilor parlamentare; 

2. Norme privind modul de utilizare şi justificare a Sumei forfetare pentru 
cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare; 

3. Cuantumul Sumei forfetare pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în 
municipiul Bucureşti; 

4. Cuantumul Sumei forfetare pentru acoperirea cheltuielilor de transport din 
circumscripţia electorală; 

5. Normele privind desfășurarea și organizarea acțiunilor de relații externe în 
străinătate.  

 
VIII. În competenţa de aprobare a preşedinţilor comisiilor şi a liderilor grupurilor 
parlamentare: 

1. Lista de prezenţă a deputaţilor la lucrările comisiilor, respectiv grupurilor 
parlamentare pentru plata indemnizației lunare și a diurnei de deplasare;  

2. Decontul pentru deplasări în ţară, în îndeplinirea mandatului; 
3. Decontul de cheltuieli lunar pentru utilizarea fondului de protocol propriu; 
4. Solicitarea deputaţilor pentru a beneficia de drepturile de deplasare (cazare, 

transport, diurnă) pentru activităţi legate de exercitarea mandatului; 
5. Împuternicirea privind ridicarea drepturilor din casierie aferente deputaţilor 

afiliaţi grupurilor partidelor parlamentare.  
  
IX. În competenţa de aprobare a Secretarul general: 

1. Cererea pentru deschiderea de credite bugetare; 
2. Repartizarea de credite bugetare la instituţiile subordonate; 
3. Referat privind virările de credite bugetare; 
4. Referat privind încheierea contractelor de achiziţii, actelor adiţionale şi 

comenzile pentru achizițiile de bunuri, prestările de servicii, dotările 
independente și lucrările de investiții;  

5. Angajarea cheltuielilor din bugetul Camerei Deputaţilor finanţate din 
credite bugetare şi din venituri proprii; 

6. Contractele individuale de muncă sau alte acte juridice din care rezultă 
angajarea de cheltuieli din bugetul Camerei Deputaților; 

7. Referat privind gajarea, închirierea sau concesionarea bunurilor Camerei 
Deputaţilor; 

8. Ordin privind transferul de bunuri de natura mijloacelor fixe din 
patrimoniul Camerei Deputaţilor;  

9. Ordinele de încadrare a personalului din serviciile Camerei Deputaţilor; 
10. Memorandum privind transformarea posturilor şi transferarea acestora în 

cadrul compartimentelor prevăzute în structura organizatorică aprobată 
de Camera Deputaților; 

11. Referat pentru plata orelor suplimentare; 
12. Referat privind acordarea premiilor pentru personalul din serviciile          

Camerei Deputaților; 
13. Referat pentru plata orelor de noapte; 
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14. Referat pentru angajarea, promovarea pe funcţie, trecerea în alte funcţii 
în cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor; 

15. Referat privind sancţionarea salariaţilor; 
16. Ordin de imputare; 
17. Deviz de cheltuieli pentru primirea delegaţiilor străine și invitaților străini, 

în limita baremurilor aprobate de Biroului permanent; 
18. Memorandum intern privind desfășurarea întrevederilor la nivelul 

Președintelui Camerei Deputaților. 
19. Memorandum intern privind organizarea din punct de vedere protocolar a 

ședințelor solemne și festive ale Camerei Deputaților. 
20. Memorandum intern privind vizitarea în regim de gratuitate a Palatului 

Parlamentului, inclusiv și a Sălii de Plen. 
21. Referat (memorandum intern) şi devizul privind cheltuielile ocazionate de 

primirea  în ţară a delegaţiilor şi a oaspeţilor străini şi alte cheltuieli de 
protocol, care nu depășesc devizul estimativ aprobat inițial cu maxim 20%; 

22. Memorandumul intern şi devizul de cheltuieli pentru deplasarea în 
străinătate a salariaţilor din serviciile Camerei Deputaţilor; 

22 a. Devizul estimativ de cheltuieli aferent memorandumului intern aprobat de 
structurile de conducere competente cu elaborarea ulterioară a devizului;  

22 b. Devizul estimativ de cheltuieli aferent Memorandumului intern aprobat de 
Președinte;  

22 c. Devizul estimativ de cheltuieli aferent Memorandumului intern aprobat de 
membrii Biroului permanent desemnați să asigure permanența pe durata 
vacanței parlamentare, în acest din urmă caz Biroul permanent fiind 
informat ulterior asupra aprobării;  

22 d. Memorandumul intern privind cheltuielile suplimentare prevăzute în 
devizul estimativ de cheltuieli aprobat și penalitățile aferente determinate 
de depășirea perioadei de deplasare, anularea sau decalarea plecării în 
străinătate, modificarea rutelor de transport sau schimbarea persoanelor 
nominalizate după emiterea biletelor de transport, precum și acordarea 
drepturilor privind excepţiile stabilite în HBPR nr. 3/2019, pentru 
participarea la acțiuni de relații externe în străinătate ale Secretariatelor 
Generale și, în limita competenței delegate de Președinte, pentru 
acțiunile de relații externe la care participă deputați. 

23. Referat privind editarea şi tipărirea unor lucrări; 
24. Modificări valorice în structura programului de investiţii şi a listei de 

dotări independente, în limita sumelor aprobate; 
25. Referat privind scăderea din contabilitate a unor pagube care nu se 

datorează vinei unei persoane; 
26. Darea de seamă contabilă şi bilanţul contabil. 
27. Referat privind efectuarea inventarierii patrimoniului; 
28. Referat privind soluţionarea diferenţelor constatate la inventariere; 
29. Referat privind acordarea perisabilităţilor, conform normelor legale; 
30. Normativele de consum pentru materialele de întreţinere; 
31. Referat privind efectuarea reparaţiilor la mijloace fixe din dotare; 
32. Referat pentru acordarea avansurilor privind lucrările de construcţii-

montaj, achiziţii de bunuri şi prestări de servicii angajate prin contracte; 
33. Proces-verbal de recepţie preliminară a lucrărilor de construcţii şi 

instalaţii, la obiectivele de investiţii, cu excepţia celor care se supun 
aprobării Biroului permanent; 
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34. Referat privind efectuarea reparaţiilor la clădiri, utilaje, echipamente, 
mijloace de transport; 

35. Referat privind predarea–preluarea spaţiilor, mijloacelor fixe  şi obiectelor 
de inventar; 

36. Normativ de consum la piesele de schimb şi materiale de întreţinere 
pentru mijloacele de transport şi utilaje; 

37. Ordonanţarea cheltuielilor din bugetul Camerei Deputaţilor finanţat din 
credite bugetare şi din venituri proprii, pentru plăţi mai mari de 10 000 
lei. 

 
X. În competenţa de aprobare a directorilor generali şi directorilor prevăzuţi în 
anexa nr. 5: 

1. Aprobă şi semnează documentele justificative ce decurg din executarea 
aprobărilor date potrivit competenţelor prevăzute la Cap. I-VIII din prezenta 
anexă, fiecare în domeniul de activitate pe care îl coordonează, în limitele şi 
în concordanţă cu aceste aprobări, precum şi din Normele privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din bugetul Camerei Deputaţilor, 
aprobate prin Ordinul Secretarului general nr.1400 /08.10.2019. 

2. Aprobă documentele justificative altele decât cele prevăzute la pct. 1 din 
prezentul capitol, fiecare în domeniul de activitate pe care îl coordonează. 

 
Notă:  

1. În cazul în care persoanele din prezenta anexă îşi declină competenţa de 
aprobare pentru unele din operaţiunile patrimoniale atribuite, acestea pot 
solicita acordarea unei aprobări de la superiorul ierarhic; 

2. Pentru materialele eliberate din magazie, răspunderea revine în 
exclusivitate compartimentelor utilizatoare în legătură cu necesitatea, 
oportunitatea şi economicitatea operaţiunii. 
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