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     A  V  I  Z 

asupra propunerii legislative pentru clarificarea accesului la informaţiile de 

interes public prin modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind 

liberul acces la informaţii de interes public 

 

 

 

               În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare 

cu propunerea legislativă pentru clarificarea accesului la informaţiile de interes 

public prin modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 

informaţii de interes public transmisă cu adresa nr. Pl-x 404 din 23 iunie 2022, 

înregistrată sub nr. 4c-1/348 din 23 iunie 2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă menționată, în şedinţa din data de 20 iunie 2022. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi 

ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au 

examinat proiectul de lege menționat mai sus, în ședința din 19 septembrie 2022. 

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare clarificarea noţiunii 

de autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare 

publice, precum şi instituirea anonimizării datelor cu caracter personal redate în 

documentele ce conţin informaţii de interes public. 

Membrii Comisiei au analizat inițiativa legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social transmis 

prin adresa nr. 2162 din 12 aprilie 2022, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, 
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transmis prin adresa nr. 451 din 26 aprilie 2022, precum și punctul de vedere al 

Consiliului Concurenței, transmis cu adresa nr 4949 din 13 mai 2022. 

In cadrul dezbaterilor s-a reliefat faptul că, potrivit prevederilor art.191 

din Legea nr.287/2009 privind Codul civil republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, persoanele juridice de drept public se înfiintează prin lege. 

Cu titlu de excepție, în cazurile anume prevăzute de lege, aceastea se pot înființa 

prin acte ale autorităților administrației publice centrale sau locale, după caz, ori în 

alte moduri prevăzute de lege. Conform prevederilor art.54 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, ministerele sunt persoane juridice de drept public, iar orice 

autoritate publică sau instituție publică este o persoană juridică de drept public. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi (3 voturi împotrivă), avizarea nefavorabilă a propunerii legislative 

pentru clarificarea accesului la informaţiile de interes public prin modificarea şi 

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

public. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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