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 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind obligaţia 

autorităţilor şi a instituţiilor publice de a furniza informaţiile pe care le deţin în legătură 

cu persoana fizică care le solicită, transmis Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului pentru dezbatere în fond, cu adresa nr. PLx 536/2020 din 8 

septembrie 2020. 

 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Angelica FĂDOR 

 

 

 

nicoleta.toma
Conform cu originalul
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R A P O R T       

asupra proiectului de Lege privind obligaţia autorităţilor şi a instituţiilor publice de a 

furniza informaţiile pe care le deţin în legătură cu persoana fizică care le solicită 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege 

privind obligaţia autorităţilor şi a instituţiilor publice de a furniza informaţiile pe care le 

deţin în legătură cu persoana fizică care le solicită, transmis cu adresa nr. PLx. 536 din 8 

septembrie 2020, înregistrat cu nr. 4c-7/385 din 15 septembrie 2020. 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 2 septembrie 2020, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit art.75 

alin.(2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.596 

din 19.06.2020. 

Consiliul Economic și Social avizează favorabil proiectul de lege, conform avizului 

nr.4387 din 4.06.2020. 
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Guvernul nu susține adoptarea acestui proiect de lege, conform punctului de 

vedere nr. 683/DPSG din 6.04.2021. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.4c-6/495 din 16.09.2020. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, 

conform avizului nr.4c-13/834 din 9.09.2020. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a avizat negativ 

proiectul de lege, conform avizului nr.4c-19/80 din 7.10.2020. 

            Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legislativ care să 

permită punerea la dispoziţia cetăţenilor a tuturor informaţiilor pe care o autoritate sau 

instituţie publică le deţine în legătură cu persoana fizică din România care le solicită. 

           Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 22 februarie 2022. 

 La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost 

prezenţi deputați conform listei de prezență. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi respingerea proiectului de Lege privind obligaţia 

autorităţilor şi a instituţiilor publice de a furniza informaţiile pe care le deţin în legătură 

cu persoana fizică care le solicită. 

 În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
 

VICEPREŞEDINTE SECRETAR 

Angelica FĂDOR Oana-Alexandra CAMBERA 

 
 
 
Sef serviciu, Cristian Bitea 

Consilier parlamentar,, Nicoleta Toma 


