Parlamentul României
Camera Deputaților
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

ORDINEA DE ZI
a lucrărilor comisiei, în ziua de marți, 17 noiembrie a.c., ora 09.30

Nr.crt.

Nr. înregistrare
la CD

1.

PL-x nr.
529/2020

Denumirea inițiativei
Competența
legislative sau a
CD potrivit
problemei înscrise pe
art.75 din
ordinea de zi
Constituție
Proiect de Lege pentru
Cameră
transparentizarea
decizională
informaţiilor de interes
public
şi
uşurarea
accesului cetăţenilor prin
modificarea
şi
completarea
Legii
nr.544/2001
privind
liberul acces la informaţii
de interes public

Data sesizării
comisiei
08.09.2020

Scopul
sesizării
Raport

Termen de
soluționare

Observații

23.09.2020

Inițiator: 19 deputati+senatori
PSD, USR
Avizul Consiliului Legislativ favorabil
Avizul Cosniliului Economic și
Social - favorabil
Adoptat de Senat
Obiect de reglementare:
Proiectul de lege are ca obiect de
reglementare completarea Legii
nr.544/2001.
Astfel,
se
preconizează instituirea unor noi
obligaţii pentru autorităţile şi
instituţiile publice, şi anume,
obligaţia de a publica şi comunica
toate informaţiile şi datele de

2.

Pl-x nr. 329/2018 Propunere
legislativă
pentru completarea art.5
alin.(1)
din
Legea
nr.544/2001
privind
liberul
acces
la
informaţiile de interes
public

Camera
decizională

Retrimis
raportul din
plenul Cdep
27.10.2020

Raport
suplimentar

2
săptămâni

interes public în format deschis şi
prelucrabil automat, precum şi
obligaţia de a întocmi şi actualiza
un registru public electronic al
solicitărilor înregistrate şi al
răspunsurilor emise în baza Legii
nr.544/2001, cu anonimizarea
datelor cu caracter personal.
Inițiator:
42 deputati+senatori neafiliați,
USR
Respins de Senat.
Avizul Consiliului Legislativ –
favorabil
Obiect
de
reglementare:
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.

