
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă 
 

 

 

R A P O R T  

s u p l i m e n t a r  

asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

 

Propunerea legislativă pentru completarea art.5 alin. (1) din  Legea nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public a fost transmisă Comisiei pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă, cu adresa nr.  Pl - x  329 din 22 mai 2018 şi 

înregistrată la Comisie cu nr.4 c-10/131/24.05.2018. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în fond 

cu această propunere legislativă, spre avizare fiind transmisă Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisiei pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Până 

la data întocmirii raportului s-a primit avizul negativ din partea Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, respectiv avizul favorabil din partea 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

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

ședința din 16 mai 2018.  
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Conform prevederilor art.75 alin. (1) Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.       

 Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din data de 3 octombrie 

2020.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 12 deputaţi, din totalul de 15  membri. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.5 alin.(1) din 

Legea nr.544/2001, cu o nouă literă, în sensul instituirii unei obligaţii în sarcina 

autorităţilor şi instituţiilor publice de a publica contractele de achiziţie publică, contractele 

sectoriale şi contractele de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, în care 

autoritatea sau instituţia publică este parte, precum şi actele subsecvente acestor contracte.   

Comisia a examinat avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, emis de Consiliul 

Legislativ, cu nr. 142/02.03.2018 precum şi Punctul de vedere al Guvernului transmis cu 

nr. 1018 din 29.05.2018, care nu susţine adoptarea iniţiativei legislative.  

Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenţi.  

 În urma dezbaterii şi a opiniilor exprimate, în ședința Comisiei din 3 octombrie 

2020, membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au hotărât să 

propună plenului respingerea Propunerii legislative pentru completarea art. 5 alin. (1) din 

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

* * * * * * *  * * 

În temeiul prevederilor art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, în ședința din 27 octombrie 2020 plenul Camerei Deputaților a retrimis 

Comisiei sesizate în fond inițiativa legislativă, în vederea întocmirii unui raport 

suplimentar. 

 

Membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă s-au 

reunit pentru lucrări în ședințele online din zilele de 3 și 17 noiembrie 2020, respectiv, 16 

februarie a.c. în vederea reanalizării inițiativei legislative. 



La lucrările Comisiei au participat, din totalul de 12 parlamentari, un număr 

de 10 parlamentari. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenți, întocmirea unui raport suplimentar 

de adoptare a Propunerii legislative pentru completarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 

544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu amendamentul 

cuprins în Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. 

 

 

  

                                                                       PREŞEDINTE, 

                                                                        Iulian BULAI                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA  
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 

Nr. 
crt. 

Text inițiativă legislativă Text  adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. Titlul legii: 
LEGE pentru completarea art. 5 
alin. (1) din Legea nr. 544/2001 
privind liberul acces la informațiile 
de interes public 

Nemodificat  

2. Articol unic. – La articolul 5 alin. (1) 
din Legea nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informațiile de interes 
public, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 663 din 23 
octombrie 2001, cu modificările și 
completările ulterioare, după litera e) 
se introduce o nouă literă, lit. e1), cu 
următorul cuprins: 

Articol unic. – La articolul 5 alin. (1) din 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu 
modificările și completările ulterioare, 
după litera e) se introduce o nouă literă, lit. 
e1), cu următorul conținut: 

 

3. “e1) contractele de achiziție publică, 
contractele sectoriale, contractele de 
concesiune de lucrări și contractele de 
concesiune de servicii în care 
autoritatea sau instituția publică este 
parte, precum și actele subsecvente 
acestor contracte.” 

“e1) contractele de achiziție publică, 
contractele sectoriale, contractele de 
concesiune de lucrări și contractele de 
concesiune de servicii în care autoritatea 
sau instituția publică este parte;” 
 
(Amendament propus de Grupul 
Parlamentar al UDMR) 

Rezultatul votului. 

 


