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R A P O R T  

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.  

Conform prevederilor art.75 alin. (1) Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.       



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

octombrie a.c..  

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, Comisia pentru cultură, arte, mijloace 

de informare în masă propune plenului respingerea Propunerii legislative pentru 

completarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile 

de interes public. 

 Motivaţia respingerii se întemeiază pe următoarele considerente: 

- Autorităţile contractante sunt obligate să respecte principiile prevăzute la art. 2 

alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi pe cele ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile 

sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv principiile 

nediscriminării, tratamentului egal, recunoaşterii reciproce, transparenţei, 

proporţionalităţii şi asumării răspunderii atât în cazul achiziţiilor publice realizate prin 

procedurile de atribuire definite de art. 68 din Legea nr. 98/2016 cât şi în cazul 

achiziţiilor publice directe. În vederea respectării principiului transparenţei prevăzut la 

art. 2 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 98/2016, în procesul de realizare a achiziţiilor publice, 



autorităţile contractante au obligaţia de a aduce la cunoştinţa publicului, prin intermediul 

SEAP, toate informaţiile referitoare la atribuirea contractului de furnizare de produse, 

servicii şi lucrări. 

- Legea 544/2001 prevede deja la art. 5 alin. (1) lit. f) şi art. 111 obligaţia în sarcina 

autorităţilor/instituţiilor publice de a comunica din oficiu programele şi strategiile 

proprii, precum şi obligaţia de a pune la dispoziţia celor interesaţi contractele de 

achiziţii publice.  

- Totodată, în conformitate cu prevederile art. 70 alin. (1) din Legea nr. 99/1996, 

fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispoziţiilor legale 

privind liberul acces la informaţiile de interes public ori ale altor acte normative care 

reglementează activitatea autorităţii contractante, acesta are obligaţia de a nu dezvălui 

informaţiile transmise de operatorii economici indicate de aceştia ca fiind confidenţiale, 

inclusiv secrete tehnice sau comerciale şi elementele confidenţiale ale ofertelor Pe cale 

de consecinţă, în măsura în care ofertantul în cauză poate arăta fie că modul în care 

dezvăluirea informaţiilor cuprinse în documentele pe care le-a precizat ca fiind 

confidenţiale este de natură a-i prejudicia interesele legitime, fie faptul că respectivele 

informaţii sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală sau de secretul 

comercial, autoritatea contractantă are obligaţia de a garanta confidenţialitatea 

respectivelor informaţii faţă de terţi.    

  

   PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

      

          Gigel – Sorinel ŞTIRBU                Beatrice TUDOR 

 


