DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE VIZITATORILOR LA PARLAMENT

Vizitatorii la Parlament au dreptul:
a) să utilizeze aparatele foto și video în spațiile destinate pentru vizită;
b) să solicite de la Centrul vizite și informare date referitoare la activitatea legislativă,
istoricul clădirii Parlamentului, rolul, structura, atribuțiile și responsabilitățile
Parlamentului, procesul legislativ, modalitățile de participare a cetățenilor la procesul
decizional, precum și alte informații cu caracter public;
c) să solicite din timp, în cererea adresată Secretarului general, participarea unor deputați
în cadrul vizitei de informare ghidate, în cazul în care vizitatorii sunt interesați să cunoască
mai multe informații despre activitatea deputatului;
d) să prezinte Centrului vizite și informare propuneri de îmbunătățire a modului de
organizare a vizitelor sau a interacțiunii cu reprezentanții Parlamentului;
Vizitatorii la Parlament sunt obligați:
a) să se supună controlului antiterorist, efectuat de către personalul SPPS la punctele de
control – acces;
b) să respecte regulile de comportament prevăzute în prezentul Regulament;
c) să respecte regulile de securitate în clădirea Parlamentului conform Regulamentului
privind accesul, ordinea și securitatea în Parlament;
d) să aibă un comportament demn, o ținută morală și vestimentară decente pe durata aflării
în sediul Parlamentului;
e) să trateze cu respect membrii Parlamentului și angajații Secretariatului Parlamentului;
f) să se deplaseze doar pe traseul stabilit pentru vizită;
g) să nu părăsească grupul de vizitare. Părăsirea traseului vizitei se consideră o încălcare a
Regulamentului;
h) să nu lase bagajele și alte obiecte nesupravegheate în diferite zone ale clădirii, chiar și
pentru intervale scurte de timp;
i) să nu atingă și să nu deterioreze bunurile din clădire (operele de artă, draperiile și alte
furnituri);
j) persoanele care asistă la ședință trebuie să păstreze liniștea și să se abțină de la orice
manifestare ce ar putea periclita desfășurarea ședințelor plenare;
k) să nu afișeze simboluri, steaguri, placarde sau alte obiecte de protest.

