
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

R A P O R T  

asupra proiectului de Lege pentru completarea art. 5 din Legea nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

 

 Proiectul de Lege pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public a fost transmis  Comisiei 

pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu adresa nr. P.L-X 345 din 25 

aprilie 2006. 

 Proiectul de Lege pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public a fost transmis spre 

avizare Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţinale, Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Comisia pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţinale şi  Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi au avizat favorabil proiectul de lege, în forma adoptată de Senat, iar 

din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională s-a 

primit aviz negativ.  

În redactarea raportului Comisia a ţinut cont de avizul favorabil, nr. 

1627/14.11.2005 emis de Consiliul Legislativ.  Guvernul, aşa cum rezultă din 

Punctul de vedere transmis cu adresa  nr. 237 din 20.01.2006, nu susţine 

adoptarea iniţiativei legislative. 

Potrivit prevederilor art. 73  din Constituţia României, republicată, 

proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Senatul a adoptat proiectul de Lege pentru completarea art. 5 din Legea 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public în şedinţa din 

18 aprilie 2006. 
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Proiectul de Lege pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public a fost dezbătut în şedinţele 

Comisiei din zilele de 21 şi 27 iunie 2006.  

În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, au participat la lucrările Comisiei:  d-nul Ioan Onisei, 

secretar de stat în Ministerului Culturii şi Cultelor; domnul senator Marius 

Marinescu, iniţiatorul proiectului de lege şi domnul Codrin Vulcu, consilier, 

din partea Autorităţii Naţionale  pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

Achiziţiilor Publice. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, în scopul asigurării unui grad mai mare de transparenţă a activităţii 

autorităţilor contractante în desfăşurarea licitaţiilor.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16  deputaţi, din totalul de 21 de 

membri ai Comisiei. 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi 

în sală în momentul votului. 

Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, proiectul de Lege este de 

competenţa decizională a Camera Deputaţilor. 

 În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă propune adoptarea proiectului de Lege pentru completarea art. 5 din 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

amendamente. 

  
   PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
      

      Raluca TURCAN                   Dumitru AVRAM 
            
    
                              Expert,                                                    Consilier,                                                  

                   Cristina DAN                                           Dan KALBER       
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I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege pentru completarea art. 5 din Legea 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de interes public, cu următoarele amendamente: 

Nr. 
crt. Text lege 544/2001 Text Senat  Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor 
propuse 

0     1 2 3 4
1  Titlul legii:  

LEGE pentru completarea art. 5 
din Legea nr.544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de 
interes public 

Titlul legii: 
LEGE pentru modificarea şi 
completarea Legii 
nr.544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de 
interes public 

Amendament de 
tehnică legislativă. 

2  ARTICOL UNIC.- La art. 5 din 
Legea nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaţiile de 
interes public, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.663 din 23 octombrie 
2001, după alineatul (4) se 
introduce un alineat nou, alin.(5), 
cu următorul cuprins: 

ARTICOL UNIC.- Legea 
nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de 
interes public, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 663 
din 23 octombrie 2001, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează: 

Amendament de 
tehnică legislativă 

3 Art. 5.- (1) Fiecare autoritate sau 
instituţie publică are obligaţia să 
comunice din oficiu următoarele 
informaţii de interes public: 

a) actele normative care 
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reglementează organizarea şi 
funcţionarea autorităţii sau 
instituţiei publice; 
b) structura organizatorică, 
atribuţiile departamentelor, 
programul de funcţionare, 
programul de audienţe  al 
autorităţii sau instituţiei publice; 
c) numele şi prenumele 
persoanelor din conducerea 
autorităţii sau a instituţiei publice 
şi ale funcţionarului responsabil cu 
difuzarea informaţiilor publice; 
d) coordonatele de contact ale 
autorităţii sau instituţiei publice, 
respectiv: denumirea, sediul, 
numerele de telefon, fax, adresa de 
e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi 
bilanţul contabil; 
f) programele şi strategiile 
proprii; 
g) lista cuprinzând documentele 
de interes public; 
h) lista cuprinzând categoriile de 
documente produse şi/sau 
gestionate, potrivit legii; 
i) modalităţile de contestare a 
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deciziei autorităţii sau a instituţiei 
publice în situaţia în care persoana 
se consideră vătămată în privinţa 
dreptului de acces la informaţiile 
de interes public solicitate. 

(2) Autorităţile şi instituţiile publice 
au obligaţia să publice şi să 
actualizeze anual un buletin 
informativ care va cuprinde 
informaţiile prevăzute la alin. (1). 
(3) Autorităţile publice sunt obligate 
să dea din oficiu publicităţii un raport 
periodic de activitate, cel puţin anual, 
care va fi publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea a II-a. 
(4) Accesul la informaţiile prevăzute 
la alin. (1) se realizează prin: 
a) afişare la sediul autorităţii sau al 

instituţiei publice ori prin 
publicare în Monitorul Oficial al 
României sau în mijloacele de 
informare în masă, în publicaţii 
proprii, precum şi în pagina de 
Internet proprie; 

b) consultarea lor la sediul autorităţii 
sau al instituţiei publice, în spaţii 
special destinate acestui scop.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“(5) Orice autoritate 1. Se elimină.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materia,  cu modificări,  
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contractantă are obligaţia să 
pună la dispoziţie oricărui 
organism social, precum şi altor 
persoane fizice sau juridice 
interesate, contractele de achiziţii 
publice, prin consultare la sediul 
autorităţii contractante sau să le 
publice pe site. Prevederile de 
mai sus nu se aplică în cazul 
achiziţiilor publice care privesc 
securitatea naţională.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Amendament propus de 
Comisie) 

se regăseşte în 
amendamentele 
Comisiei. 

4   2. După articolul 11 se 
introduce un nou articol, 
art. 111, cu următorul 
cuprins: 
“ Art. 111.- Orice autoritate 
contractantă, astfel cum 
este definită prin lege, are 
obligaţia să pună la 
dispoziţia persoanei fizice 
sau juridice interesate, în 
condiţiile prevăzute la art. 
7, contractele de achiziţii 
publice.”   
(Amendament propus de 
doamna deputat Monica 
Octavia Muscă) 

Pentru o mai corectă 
încadrare a materiei de 
fond. 

5   3. La articolul 12, partea Amendament de 
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Art. 12.- (1) Se exceptează de la 
accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la 
art. 1, următoarele informaţii: 
…………………….. 

introductivă a alineatului 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 12.- (1) Se exceptează 
de la accesul liber al 
cetăţenilor, prevăzut la art. 1 
şi, respectiv, art. 111, 
următoarele informaţii: 
……………………..” 
(Amendament propus de 
doamna deputat Monica 
Octavia Muscă) 

tehnică legislativă. 

 
Comisia a propus adoptarea proiectului de lege  cu unanimitatea  voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului. 

 
                

PREŞEDINTE,                                                                                                                          SECRETAR, 
 

  Raluca TURCAN                                                                                                                     Dumitru AVRAM 
 
                          

   Expert,                                                                                                                                       Consilier,                                               

Cristina Dan                                                                                                                                 Dan Kalber 
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