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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

 

 

 

 

 

 

R A P O R T  

asupra  Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public 
 

 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 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. P.L - x 805 din 10 noiembrie 2015 şi înregistrată la 

Comisie  cu nr. 4c-10/224 din data de 10 noiembrie 2015. 

 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 şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei 

pentru drepturile omului culte şi minorităţi. Până la redactarea 

prezentului raport Comisia pentru drepturile omului a transmis un aviz 

negativ asupra acestei iniţiative legislative, iar Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi care a transmis un aviz favorabil. 
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 În redactarea prezentului raport s-a avut în vedere Punctul de 

vedere al Guvernului, emis cu nr. 2108 din data de 7 martie 2016, care 

susţine adoptarea propunerii legislative sub rezerva însuşirii 

observaţiilor transmise. 

 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa 

legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

 În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din  3 noiembrie 2015.  

 Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiei din 8 martie 

2016.  La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 

24 de membri ai Comisiei. În conformitate cu prevederile art. 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Guvernului, a 

participat la lucrările Comisiei, domnul Alexandru Oprean, secretar de 

stat în cadrul Ministerului Culturii. 

 Proiectul de  lege are ca obiect de reglementare completarea art. 2 

din Legea 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, în 

sensul instituirii obligativităţii furnizării de informaţii de interes public, 

de către orice societate comercială în care statul este acţionar, precum şi 

orice entitate care primeşte subvenţii, alocări sau orice formă de 

finanţare din bani publici 

 La dezbaterea proiectului de lege Comisia a avut în vedere avizul 

favorabil al Consiliul Legislativ transmis cu nr. 789/29.07.2015.  

 Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor 

prezenţi în sală în momentul votării.  

 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională.  

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

informare în masă a propus adoptarea Propunerii legislative pentru 
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modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile de interes public,  cu amendamentele din anexă. 

  

      PREŞEDINTE,                SECRETAR,  
       
        Gigel – Sorinel ŞTIRBU                  Florin-Costin PÂSLARU 
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                  Anexa 

        Amendamente admise 
 la Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 544/2001  

privind liberul acces la informaţiile de interes public 
 

Nr. 
Crt. 

Textul iniţiativei legislative Text propus de Comisie Motivarea amendamentului 

1 TITLUL 
 Lege  

pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 544/2001  

privind liberul acces la informaţiile 
de interes public 

 
 

Titlul se modifică: 
Lege  

pentru  modificarea art. 2, lit. a)  din 
Legea nr. 544/2001  

privind liberul acces la informaţiile 
de interes public 

 

 Tehnică legislativă. 

2 Articol unic: Legea nr. 544 /2001 
privind liberul acces la 
informaţiile de interes public, 
publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 663/23 octombrie 
2001, cu modificările şi 
completările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 
Articolul nr. 2 se completează cu 
o nouă literă a1) cu următorul 
cuprins: 
 
 
 

Articol unic: La articolul 2 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, cu modificările şi 
completările ulterioare, litera a) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„a) prin autoritate sau instituţie 
publică se înţelege orice autoritate 
ori instituţie publică ce utilizează  
sau administrează  resurse financiare 
publice, orice regie autonomă, 
societate reglementată de Legea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru lărgirea sferei entităţilor 
care se supun prevederilor Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public 
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a1) se supun prevederilor prezentei 
legi inclusiv societăţile comerciale 
în care statul este acţionar majoritar 
sau minoritar, precum şi orice alte 
entităţi care sunt beneficiare de 
subvenţii, alocări sau orice alte 
forme de finanţare din bani publici. 
De asemenea se supun prevederilor 
legii entităţile finanţate prin legi 
speciale, partidele politice, 
federaţiile sportive, organizaţii 
neguvernamentale de utilitate 
publică, care beneficiază direct sau 
indirect de finanţare din bani 
publici. 
 
 

societăţilor nr. 31/1990, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, aflată sub autoritatea, sau 
după caz în coordonarea ori, în 
subordinea unei autorităţi publice 
centrale sau locale şi la care statul 
român sau, după caz o unitate 
administrativ - teritorială este 
acţionar unic ori majoritar precum şi 
orice operator sau operator regional, 
astfel cum aceştia sunt definiţi în 
Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr.51/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. De asemenea se supun 
prevederilor prezentei legi partidele 
politice, federaţiile sportive şi 
organizaţiile neguvernamentale de 
utilitate publică, care beneficiază de 
finanţare din bani publici.” 
(Amendament propus de Comisie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            

                               PREŞEDINTE,                                                          SECRETAR, 

                          Gigel – Sorinel ŞTIRBU                                                             Florin-Costin PÂSLARU 
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