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Către, 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
  
   

  Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra propunerii legislative 

pentru clarificarea accesului la informațiile de interes public prin modificarea și 

completarea Legii nr.544/2021 privind liberul acces la informații de interes public, 

transmis cu adresa nr. Plx 404/2022 din  22 iunie 2022. 

  În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

   

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Laura  Vicol 
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RAPORT PRELIMINAR 
asupra propunerii legislative pentru clarificarea accesului la informațiile de 

interes public prin modificarea și completarea Legii nr.544/2021 privind liberul 
acces la informații de interes public 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și 
imunități și Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost sesizate 
spre dezbatere în fond,  cu  propunerea legislativă pentru clarificarea accesului la 
informațiile de interes public prin modificarea și completarea Legii nr.544/2021 
privind liberul acces la informații de interes public, transmisă cu adresa nr.Plx 404 din 
22 iunie 2022, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină și imunități sub nr.4c-
13/594 din 23 iunie 2022.  

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a respins inițiativa legislativă în 
ședința din 2o iunie 2022. 

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9)  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.541/26.04.2022, avizează favorabil inițiativa 
legislativă.  
 Consiliul Economic și Social cu avizul nr.2162 din 12 aprilie 2022, avizează 
favorabil inițiativa legislativă. 
 Guvernul, prin punctul de vedere transmis nu susține adoptarea acestei inițiative 
legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, în 
ședința din 28 iunie 2022, a avizat favorabil inițiativa legislativă. 

Comisia pentru industrii și servicii, în ședința din 14 septembtir 2022, a avizat 
negativ inițiativa legislativă. 
 Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, în ședința din 19 
septembrie 2022, a avizat favorabil inițiativa legislativă. 



  Propunerea 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. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
juridică, de disciplină și imunități a examinat propunerea legislativă în şedinţa din data 
de 14 martie  2023. 

La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost 
prezenți conform listei de prezență.  

În urma dezbaterii, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 
hotărât, cu majoritate de voturi să transmită Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă un raport preliminar de respingere a propunerii legislative pentru 
clarificarea accesului la informațiile de interes public prin modificarea și  completarea 
Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații  de interes public. 
 În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  
 
 

PREŞEDINTE,                                         SECRETAR, 

                       Laura  Vicol                                        Ladanyi Laszlo-Zsolt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilier parlamentar,  
Florica Manole



 


