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RAPORT

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.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, prin 
adresa nr.L302/2022 din 09.05.2022, a fost sesizată de către Biroul permanent al Senatului, 
în vederea dezbaterii şi elaborării raportului 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, iniţiatori: deputaţi 
aparţinând grupului parlamentar al USR.

Propunerea legislativa are ca obiect 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.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri.
Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de act normativ.
Comisia pentru administraţie publică a avizat negativ propunerea legislativă.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a 

transmis un aviz favorabil.
în cadrul şedinţei din data de 15 iunie 2022, membrii Comisiei juridice, de numiri, 

disciplină, imunităţi şi validări au analizat propunerea legislativă şi avizele transmise.
Comisia a hotărât, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, să adopte un raport 

de respingere luând în considerare lipsa corelării propunerii legislative cu actele 
normative în vigoare.
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în consecinţă. Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări supune spre 
dezbatere şi adoptare. Plenului Senatului, raportul de respingere al propunerii legislative şi 
propunerea legislativă.

în raport cu obiectul de reglementare, iniţiativa legislativă - L302/2022- face parte din 
categoria legilor ordinare şi urmează a fi supusă votului plenului Senatului, potrivit art.76 
alin.[2] din Constituţia României, republicată.

Potrivit dispoziţiilor art.75 alin.fl] şi alin.(3) din Legea fundamentală şi ale art.92 
alin.(7) pct.l din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare. Senatul este primă 
Cameră sesizată.
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