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Deputații au avut cheltuieli, în primele șase luni ale acestui an, de peste 19 milioane lei pe
deplasările la Parlament, în circumscripțiile, în străinătate sau diurna de cazare, transport
și telefonie mobilă.

Potrivit datelor afișate pe site-ul Camerei Deputaților, costurile, fără indemnizațiile nete, s-au
ridicat la 19.348.656 lei, în perioada ianuarie-iunie 2019. În comparație, pentru primele șase
luni ale anului trecut, cheltuielile au fost de 19.772.396 lei, cu 423.740 lei mai puțin față de
aceeași perioadă a anului în curs.
Pe primele șase luni ale acestui an, diurna pentru deplasarea la Palatul Parlamentului şi în
circumscripţiile electorale are o valoare totală de 4.821.086 de lei, cheltuielile cu cazarea
deputaților s-au ridicat la 8.002.888, costurile cu transportul au fost de 5.187.392 lei, iar
cheltuielile cu telefonia mobilă de 152.798.
În prima jumătate a lui 2019 deputații au avut cheltuieli mai mari cu 392.102 lei în ceea ce
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privește diurna pentru deplasarea în circumscripțiile electorale și la Parlament, comparativ cu
aceeași perioadă a anului precedent, când costurile s-au ridicat la 4.428.984 lei, în primele șase
luni.
De asemenea, cheltuielile pe cazare ale deputaților au fost mai mari în primele șase luni ale
acestui an cu 338.118, în aceeași perioadă a lui 2018 acestea fiind de 7.664.770 lei. În
intervalul ianuarie-iunie 2018 deputații au avut costuri mai mici pe transport, comparativ cu anul
curent, și anume de 5.397.599 lei.

În schimb, deputații au avut cheltuieli mai mari, în prima jumătate a lui 2019, cele pentru
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aceeași perioadă a anului trecut fiind de doar 129.920 de lei.
Cheltuieli efectuate cu delegații ale Camerei Deputatilor trimise în străinătate au fost de
1.184.492 lei, pe primele șase luni ale anului curent, mai mici comparativ cu aceeași perioadă a
lui 2018, când costurile s-au ridicat la 1.248.123 lei.
Pe 24 ianuarie 2019 o deplasare a deputatului UDMR Attila Korodi la prima parte a Sesiunii
ordinare 2019 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei de la Strasbourg, Franța a costat
60.231 lei. Delegația a fost formată din șapte deputați care au stat acolo timp de cinci zile.
În februarie a.c cea mai costisitoare deplasare a fost la Bruxelles, de 35.609 lei, unde o
delegație de șase deputați a participat la Săptămâna Parlamentară Europeană, pentru un
interval de trei zile. Au avut loc 9 deplasări peste hotare, în luna anterior menționată. Valoarea
totală a deplasărilor pe luna februarie a fost de 133.459 de lei.
În martie, cea mai scumpă deplasare a fost în SUA, la New York, unde au fost cheltuiți 89.401
lei pentru o delegație de trei deputați, timp de șase zile, care au luat parte la reuniunea Uniunii
Interparlamentare din marja celei de-a 63-a Sesiuni a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor si
la evenimentele asociate. În total au fost efectuate 17 deplasări, în martie, în țări precum SUA,
Germania, Belgia, Franța, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova, Vietnam, Austria și Spania.
În aprilie 2019 au fost efectuate 33 de deplasări în străinătate, în țări precum Italia, Bulgaria,
Norvegia, Spania, Israel, Lituania, Uruguay, Elveția, Kenya, Austria, Cipru, Rwanda, Burundi,
Tanzania, Uganda, Africa de Sud, Malawi, Seychelles, Comore, Maroc, Cap Verde, Mali, Niger.
Valoarea totală a plecărilor a fost de 420.714 lei, pe luna amintită.
Cea mai scumpă deplasare, în aprilie, a fost în Uruguay, de 34.964 lei, pentru un deputat și un
senator de la PSD, timp de șase zile. Cei doi social-democrați au participat la cea de-a treia
reuniune a Grupului de luru deschis ref. la Abordarea Strategica a Managementului int. al
chimicalelor.
Pe luna mai, cea mai costisitoare deplasare a fost în Cambodgia, de 29.715 lei pentru un singur
deputat, timp de cinci zile. Evenimentul la care a participat deputatul a fost reuniunea Comisiei
pentru cooperare şi dezvoltare a Adunării Parlamentare a Francofoniei-APF.
În total în luna mai au fost 11 deplasări, în Anglia, Austria, Cambodgia, Armenia, Belgia,
Ucraina, Turcia, China, Italia și SUA, cu o valoare totală de 121.474 lei.
O delegație de trei deputați a fost la Washington, timp de trei zile și jumătate, costurile fiind de
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104.816 lei, fiind cea mai scumpă deplasare a lunii iunie 2019. Evenimentul la care au participat
aleșii a fost Forumul Global al Comitetului Evreiesc American.
În total în luna iunie au fost 8 deplasări peste hotare ale deputaților, în țări precum SUA, Turcia,
Serbia, Franța, Portugalia, China, Italia și Anglia. Valoarea totală a deplasărilor este de 192.980
lei.
Nu în ultimul rând, indemnizațiile nete ale deputaților, în perioada ianuarie-iunie 2019, au fost
de 21.431.176 lei.
Sursa Mediafax
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