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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

 

R A P O R T  

asupra Proiectului de Lege pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 

privind liberul acces la informaţiile de interes public 

  
Proiectul de Lege pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces 

la informaţiile de interes public a fost transmis Comisiei cu adresa nr. PL.-X 279 din 23 aprilie 

2007. 

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

acest proiect de lege, spre avizare fiind transmis Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi care 

au avizat favorabil proiectul de lege. În redactarea raportului, Comisia a ţinut cont de avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1590 din 27.11.2006 precum şi de Punctul de vedere al 

Guvernului nr. 32/05.01.2007, care susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege  face parte din categoria 

legilor ordinare.  

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 16 aprilie 2007, în calitate de 

primă Cameră sesizată. 

Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiei din ziua de 22 mai 2007.  

În conformitate cu prevederile art. 54  şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, la dezbateri au participat, domnul Virgil Ştefan Niţulescu, secretar general în 

Ministerul Culturii şi Cultelor, iar în calitate de iniţiator, domnul senator Marius Marinescu.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în sensul includerii contractelor 

de privatizare în categoria informaţiilor de interes public.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 19 membri ai Comisiei.  

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în 

momentul votului.  
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Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

 În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune 

aprobarea proiectului de Lege pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul 

acces la informaţiile de interes public, în forma adoptată de Senat. 
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