
 

Reprezentanții mass-media acreditaţi la activitățile Senatului  

 vor respecta următoarele REGULI: 
 

 

Reguli de conduită sanitară pe durata pandemiei SARS–Cov 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguli generale 

Reprezentanţii mass-media acreditaţi au obligaţia de a se conforma indicaţiilor 

personalului Biroului afaceri interne și a Direcției presă, comunicare și imagine cu privire 

la accesul, circulaţia, prezența şi comportamentul în locurile special amenajate, pe tot 

parcursul desfășurării activității în spațiile Senatului; 

Spațiile Senatului unde au acces jurnaliştii acreditaţi pe timpul desfăşurării activităţilor 

parlamentare sunt: sala presei / loja rezervată jurnaliştilor din sala plenului Senatului / 

sălile în care se desfășoară şedinţele Comisiilor parlamentare, atunci când se decide că 

acestea sunt publice / foyer-ul sălii de plen şi holurile sălilor de şedinţe ale Biroului permanent 

şi ale Biroului permanent reunit;  

Accesul în spaţiile destinate activităţilor serviciilor Senatului este permis numai cu 

aprobarea Secretarului general. Pentru acces la cabinetele membrilor Biroului 

permanent şi la Grupurile parlamentare se va solicita acordul acestora.  

Se interzice filmarea şi fotografiatul în: perimetrul de control pentru accesul în clădire /  

birourile și spațiile destinate activităţilor desfăşurate de Serviciile Senatului / toalete, 

spaţiile de servire a mesei / încăperile cu regim special. 

Prin montarea de echipamente şi cabluri, reprezentanţii mass-media nu trebuie să 

perturbe fluxul de circulație a persoanelor. Pot fi considerate „obiect suspect” si tratate ca 

atare, echipamentele sau bagajele lăsate nesupravegheate.  

Jurnaliştilor li se recomandă ca pe timpul participării la activităţile parlamentare să aibă 

ţinuta şi comportamentul adecvate evenimentului. 

Reprezentanții mass media vor respecta următoarele măsuri specifice pentru prevenirea 

contaminării cu virusul COVID-19, după verificarea, la accesul în clădire, a temperaturii (care nu 

trebuie să depașească 37,3 grade C) și după dezinfectarea mâinilor: folosirea corectă a măștii în 

toate spațiile închise și în toate spațiile deschise; păstrarea unei distanțe de siguranță de 1,5 metri 

față de alte persoane; evitarea pe cât posibil a contactului cu suprafețele atinse în mod frecvent de 

alte persoane. 



Reprezentanţii mass-media nu au voie să intervină, sub nici o formă, în desfăşurarea 

lucrărilor parlamentare şi trebuie să se abţină de la orice manifestare ce ar putea genera 

sau favoriza perturbarea activităţii parlamentare.  

Reprezentanții mass-media acreditați nu au voie sa dețină:  

 Mijloace de înregistrare audio/video disimulate, precum și vehicule fără pilot (ex.: 

drone sau alte dispozitive telecomandate). 

 Bannere, pancarte, afişe sau obiecte de vestimentaţie inscripţionate cu îndemnuri 

care, prin conţinut, aduc atingere ordinii publice sau bunelor moravuri sau pot 

perturba activităţile în desfăşurare. 

 Sisteme tip portavoce, fluiere sau alte mijloace ce pot produce perturbarea fonică a 

activităţilor. 

Pe durata prezenţei în Senatul României, reprezentanții mass-media: 

 vor purta la vedere ecusonul de acces (ecusonul cu inscripţia "Presă", distribuit de 

personalul de specialitate de la intrarea în clădire sau legitimația eliberată de către 

Direcția presă, comunicare și imagine). 

 vor păstra curăţenia si vor respecta normele de securitate și sănătate în muncă, 

precum și normele privind situațiile de urgență valabile în instituţiile publice;  

Nerespectarea regulilor mai sus menționate poate reprezenta subiect al retragerii 

acreditării de presă. 

 

Contact DPCI:  Tel. 021-414.27.13, fax 021-315.60.03, e-mail: presa@senat.ro. 
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