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Comisia pentru culturª, arte,

mijloace de informare în masª

A M E N D A M E N T E

la propunerea legislativª privind dreptul la informaþie

Nr.

crt.

Articolul

(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)

Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Proiect de lege privind dreptul la informaþie Amendament propus de Comisie

Titlul legii se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Lege privind dreptul la informaþie

Din motive de tehnicã legislativã.

2. Art. 2: În sensul prezentei legi, prin informaþii se
înþeleg orice fel de date precum ºi suporturile
materiale pe care le consemneazã, cum ar fi
dosarele, rapoartele, avizele, studiile, procesele -
verbale, statisticile, directivele, instrucþiunile,
circularele, notele, rãspunsurile diferitelor autoritãþi
ºi instituþii, excepþiile, hotãrârile judecãtoreºti, de
asemenea, înregistrãrile sonore ºi vizuale, ºi
tratamentele automatizate ale informaþiile.

Informaþiile pot fi publice sau private.

Sunt informaþii publice, informaþiile care prin
natura lor intereseazã o sfera nedeterminatã de
persoane.

Informaþiile publice pot fi solicitate de cãtre orice
persoanã interesatã.

Sunt informaþii private, informaþiile care prin natura
lor intereseazã o anumita persoana. Informaþiile

Amendament propus de Comisie

Art. 2 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 2.- (1) În sensul prezentei legi, prin informaþii se
înþeleg orice fel de datã,  indiferent de suportul material
al acestora.

(2) Informaþiile pot fi publice sau private.

(3) Sunt informaþii publice, informaþiile care, prin natura
lor, sunt de interes public.

(4) Informaþiile publice pot fi solicitate de cãtre orice
persoanã.

(5) Sunt informaþii private, informaþiile care prin natura
lor, privesc viaþa particularã a unei persoane;
informaþiile private pot fi solicitate numai de cãtre
persoana în cauzã sau de cãtre reprezentanþii legali
autorizaþi de persoana respectivã.

(6) În cazul în care persoana este decedatã, informaþiile

Pentru a face textul inteligibil.

Din motive de tehnicã legislativã.
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private pot fi solicitate numai de cãtre persoana
interesatã.

Informaþiile private pot fi solicitate ºi de cãtre
urmaºii persoanei decedate pânã la gradul al IV-lea,
in cazul in care informaþiile private având legãturã
cu aceasta persoana decedata, prezintã interes ºi
pentru succesorii sãi.

private pot fi solicitate de cãtre urmaºii acesteia, pânã la
gradul al IV-lea sau de reprezentanþii legali autorizaþi ai
acestora.

3. Art. 3: Persoanele juridice asupra cãrora se instituie
obligaþia legalã de a furniza informaþii, prin
prezenta lege, sunt urmãtoarele:

- instituþiile ºi autoritãþile publice, aºa cum sunt ele
definite prin Constituþie; în special, organele
administraþiei publice centrale ºi locale;

- structurile anexe ale autoritãþilor administraþiei
publice care presteazã servicii publice;

- persoanele juridice cu capital (majoritar) privat
care presteazã servicii publice sau care folosesc
banul public;

- alte persoane juridice a cãror activitate intereseazã
opinia publicã.

Amendament propus de Comisie

Art. 3 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 3. - Persoanele juridice asupra cãrora se instituie
obligaþia legalã de a furniza informaþii, prin prezenta
lege, sunt urmãtoarele:

a) instituþiile ºi autoritãþile publice, aºa cum sunt ele
definite prin Constituþie;

b) agenþii economici care presteazã servicii publice sau
care folosesc banul public;

c) persoane juridice care au activitate de interes public.

Din motive de tehnicã legislativã.

Pentru eliminarea unor prevederi
redundante.

4. Art. 4: Pot solicita informaþii publice orice
informaþii fizice sau juridice interesate.

Amendament propus de Comisie

Articolul 4 se eliminª.

Prevederea este redundantã.

5. Art. 5: În sensul prezentei legi, limitele dreptului la
informaþie sunt:

- viaþa intimã, familiarã ºi privatã, ºi demnitatea
persoanelor fizice; - documentele medicale;

- siguranþa naþionalã a României; - politica sa
externã;

- secretul deliberãrii Guvernului ºi autoritãþilor
administraþiei publice centrale;

Amendament propus de Comisie

Art. 5 se renumeroteazª, devine art. 4, se modificª ”i
va avea urmªtorul cuprins:

Art. 4. – (1) În sensul prezentei legi, dreptul de acces la
informaþie poate fi limitat în urmãtoarele domenii:

a) viaþa intimã, familialã ºi privatã;

b) documentele medicale;

Pentru eliminarea unei erori
gramaticale ºi pentru a asigura
fluenþa textului.

Din motive de tehnicã legislativã.
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- secretul necesar desfãºurãrii urmãririi penale,
precum ºi al altor proceduri de cercetare – care prin
publicitate ar dãuna grav bunului mers al acestor
proceduri;

- secretul legat de activitãþile comerciale ºi de
concurenþã loialã;

- publicitatea care ar putea dãuna drepturilor de
creaþie intelectualã, inclusiv dreptului de autor;

- informaþii care ar putea dãuna grav activitãþii
persoanei supuse obligaþiilor legale de a furniza
informaþii;

- mãsurile (educative) necesare ocrotirii copiilor ºi
tineretului;

- protecþia mediului înconjurãtor;

- ordinea publicã ºi bunele moravuri;

- orice alt domeniu stabilit de o lege specialã.

Limitele dreptului la informaþie privesc fie dreptul
de acces la informaþii de interes public, fie dreptul
de acces la informaþii de interes privat.

Fiecare dintre aceste categorii de informaþii
urmeazã regimul prevãzut prin prezenta lege.

c) siguranþa naþionalã a României;

d) politica externã a României;

e) dezbaterile ºedinþelor Guvernului ºi ale autoritãþilor
administraþiei publice centrale;

f) desfãºurarea anchetelor judiciare ºi a urmãririlor
penale;

g) mãsurile de protecþie a minorilor;

h) orice alt domeniu stabilit de o lege specialã.

Pentru a nu se interveni asupra unor
domenii care sunt bine ºi acoperitor
reglementate prin legi speciale.

Limitarea dreptului de acces la
informaþiile privind protejarea
mediului ar fi contrarã spiritului în
care România ºi-a sumat unele
convenþii internaþionale ºi înseºi
ideii de protejare a mediului.

6. Art. 6:  Informarea opiniei publice sau a persoanelor
interesate se poate face la cererea acestora, ori la
iniþiativa persoanelor juridice, menþionate la art. 3,
care au obligaþia de a furniza aceste informaþii.

Persoanele juridice menþionate în art. 3 au obligaþia
de a informa din oficiu persoanele fizice sau
juridice asupra deciziilor administrative
defavorabile care le privesc.

În consecinþã, trebuie motivate deciziile care:

Amendament propus de Comisie

Art. 6 se renumeroteazª, devine art. 5, se modificª ”i
va avea urmªtorul cuprins:

Art. 5. - Persoanele juridice menþionate în art. 3 trebuie
sã motiveze refuzul furnizãrii informaþiilor publice.

Pentru eliminarea unor prevederi
greu de înþeles ºi redundante.
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- restrâng exerciþiul drepturilor ºi libertãþilor;

- condiþioneazã obþinerea unei autorizaþii în condiþii
restrictive;

- reþin sau abrogã o dispoziþie creatoare de drepturi;

- refuzã un avantaj a cãrui atribuire constituie un
drept pentru persoanele care îndeplinesc condiþiile
legale sã le obþinã;

- refuzã eliberarea unei autorizaþii fãrã a comunica
motivele.

7. Art. 7: … Amendament propus de Comisie

Art. 7 se renumeroteazª ”i devine art. 6.

Din motive de tehnicã legislativã.

8. Capitolul al II-lea: Procedura în faþa persoanei
juridice obligate sã furnizeze informaþii de interes
public

Amendament propus de Comisie

Titlul cap. II se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

Capitolul II

Procedura de obþinere a informaþiilor de interes public

Pentru o exprimare clarã, în limba
românã, ºi din motive de tehnicã
legislativã.

9. Art. 8: Persoana fizicã sau juridicã interesatã de a
obþine informaþii de interes public se poate adresa
cu o cerere scrisã uneia din persoanele juridice
menþionate la art. 3 al prezentei legi.

Amendament propus de Comisie

Art. 8 se renumeroteazª, devine art. 7, se modificª ”i
va avea urmªtorul cuprins:

Art. 7. - Persoana fizicã sau juridicã interesatã sã obþinã
informaþii de interes public se adreseazã cu o cerere
scrisã persoanelor juridice menþionate la art. 3 al
prezentei legi.

Din motive de tehnicã legislativã.

10. Art. 9: Persoana juridica solicitata este obligata sã
rãspundã acelei cereri în termen de 30 de zile de la
data depunerii cererii scrise.

Art. 10: În cazuri urgente, care trebuie motivate de
solicitant, persoana juridica poate rãspunde într-un
termen mai scurt.

Amendament propus de Comisie

Art. 9 ”i art. 10 se renumeroteazª, devin art. 8 alin.
(1) ”i, respectiv, alin. (2), se modificª ”i vor avea
urmªtorul cuprins:

Art. 8. – (1) Persoana juridicã solicitatã este obligatã sã
rãspundã acelei cereri în termen de maximum 30 de zile

Din motive de tehnicã legislativã.

Pentru o exprimare juridicã mai
clarã.
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Termenul în care se rãspunde se stabileºte prin
acord între solicitant ºi persoana juridica obligata sã
rãspundã.

de la data înregistrãrii cererii.

(2) În cazuri urgente, care trebuie motivate de solicitant,
persoana juridicã va comunica rãspunsul într-un termen
de 5 zile.

11.  Art. 11: Rãspunsul afirmativ se adreseazã
solicitantului în scris.

Acest rãspuns se aduce la cunoºtinþa opiniei
publice, prin intermediul mass – mediei.

Art. 12: In cazul unui rãspuns negativ din partea
persoanei juridice solicitate, el trebuie motivat,
adicã trebuie arãtat temeiul pe care acest rãspuns se
bazeazã.

Amendament propus de Comisie

Art. 11 ”i 12 se eliminª.

Prevederile sunt neclare, limitative
ºi nenecesare.

12. Capitolul al III-lea: Procedura in faþa Avocatului
Poporului

Amendament propus de Comisie

Titlul capitolului III se eliminª.

Din motive de tehnicã legislativã.

13. Art. 13: În cazul refuzului persoanei juridice
solicitate de a furniza informaþiile publice cerute ori
a tãcerii acestei persoane, solicitantul se poate
adresa Avocatului Poporului.

Amendament propus de Comisie

Art. 13 se renumeroteazª ”i devine art. 9.

Din motive de tehnicã legislativã.

14. Art. 14.: Persoana fizicã sau juridicã solicitantã nu
se pate adresa direct Avocatului Poporului,
ignorând etapa anterioarã.

În acest caz, Avocatul Poporului, poate respinge
solicitarea, orientând solicitantul cãtre persoana
juridica competenta.

Art. 15: Avocatul Poporului, conform
competentelor sale din lege sa organizare ºi
funcþionare, poate cere persoanei juridice
competente furnizarea informaþiilor cerute.

Art. 16: În cazul refuzului persoanei juridice
respective de a rãspunde, Avocatul Poporului poate
obliga la formularea unui rãspuns.

Amendament propus de Comisie

Art. 14, 15, 16, 17, 18 ”i 19 se eliminª.

Avocatul Poporului este o autoritate
a cãrei activitate este reglementatã
printr-o lege specialã ºi care se
ocupã de activitatea instituþiilor
publice.
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Art. 17: Avocatul Poporului poate propune
persoanelor juridice prevãzute la art.3 al prezentei
legi unele soluþii de îmbunãtãþire de furnizare a
informaþiilor.

Art. 18: Avocatul Poporului înºtiinþeazã în scris,
persoana fizicã sau juridicã, solicitanta, privind
informaþiile în cauzã.

Art. 19: În urma primirii rãspunsului, persoana
fizicã sau juridicã solicitantã poate chema în
judecatã, persoana juridicã solicitatã prevãzutã la
art.3 al prezentei legi.

15. Capitolul al IV-lea: Limitele dreptului la informaþie

Art. 20: Procedura de declarare a domeniilor
prevãzute la art.5, drept limitã ale dreptului la
informaþie urmeazã reglementãrile prevãzute în
legile în vigoare.

Art. 21: Persoanele juridice cu atribuþii în domeniile
supuse limitãrilor prin prezenta lege au obligaþia de
a furniza anual sau periodic informaþii de interes
public, fãrã a aduce atingere acestor limitãri legale.

Amendament propus de Comisie

Capitolul IV se eliminª.

Prevederile din acest capitol au fost
stabilite anterior sau sunt superflue.

16. Capitolul al V-lea: Dreptul de acces la informaþii de
interes privat

Amendament propus de Comisie

Capitolul V se renumeroteazª ”i devine capitolul III.

Din motive de tehnicã legislativã.

17. Art. 22: Dispoziþiile prezentei se aplicã în mod
corespunzãtor accesului la informaþii publice.

Amendament propus de Comisie

Art. 22 se eliminª.

Prevederea este redundantã.

18. Art. 23: Datele personale nu pot fi prelucrate ºi nici
accesate decât în condiþiile legii. Instituþiile statului,
precum ºi orice persoanã juridicã nu pot stoca ºi
prelucra date personale ºi informaþii private decât în
condiþiile legii.

Amendament propus de Comisie

Art. 23 se renumeroteazª, devine art. 10, se modificª
”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 10. – (1) Datele personale nu pot fi prelucrate ºi
nici accesate decât în condiþiile legii.

(2) Persoanele juridice nu pot stoca ºi prelucra date

Din motive de tehnicã legislativã.
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personale ºi informaþii private decât în condiþiile legii.

19. Art. 24: … Amendament propus de Comisie

Art. 24 se renumeroteazª ”i devine art. 11.

Din motive de tehnicã legislativã.

20. Art. 25: Transferul de date personale de la o
instituþie la alta, de la un organism la altul, nu se
poate face decât în virtutea unei obligaþii stipulate
de lege sau a unui drept constituþional.

Amendament propus de Comisie

Art. 25 se renumeroteazª, devine art. 12, se modificª
”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 12. - Transferul de date personale de la o persoanã
juridicã la alta nu se poate face decât în virtutea unei
obligaþii stipulate de lege sau a unui drept constituþional.

Pentru o exprimare mai clarã.

21. Art. 26: Informaþiile se comunicã în scris doar
persoanei care le-a solicitat. Cu acordul
solicitantului, informaþiile de interes privat pot fi
fãcute publice.

Amendament propus de Comisie

Art. 26 se renumeroteazª, devine art. 13, se modificª
”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 13. - Informaþiile se comunicã persoanei care le-a
solicitat, în scris.

Din motive de tehnicã legislativã.
Pentru eliminarea unei redundanþe.

22. Capitolul al VI-lea: Sancþiuni Amendament propus de Comisie

Capitolul VI se renumeroteazª ”i devine capitolul IV

Din motive de tehnicã legislativã.

23. Art. 27: Persoanele juridice prevãzute la art.3, prin
rãspunsul lor negativ sau printr-o informare
necorespunzãtoare cauzeazã solicitantului
prejudicii, sunt obligate sã le repare.

Amendament propus de Comisie

Art. 27 se renumeroteazª, devine art. 1 4, se modificª
”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 14. - Persoanele juridice prevãzute la art. 3 care
refuzã nejustificat sã furnizeze informaþii sau care
furnizeazã informaþii false se sancþioneazã cu amendã
de la 10 la 50 milioane lei.

Din motive de tehnicã legislativã.

24. Art. 28 Angajatul persoanei juridice solicitate,
inclusiv persoana cu funcþie de decizie în cadrul
acesteia, va fi supus rãspunderii disciplinare,
materiale ºi penale pentru neîndeplinirea
corespunzãtoare a sarcinilor de serviciu în domeniul
informãrii corecte a solicitanþilor.

Amendament propus de Comisie

Art. 28 se eliminª.

Prevederea nu este necesarã în
cuprinsul unei legi.
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25. Art. 29: Fapta angajatului unei persoane publice
prevãzute la art.3 al prezentei legi de a face publice
informaþiile private fãrã acordul persoanei la care se
referea acestea, ori a da publicitãþii informaþii care
nu pot face obiectul publicitãþii, în condiþiile art.5,
se sancþioneazã cu închisoare de la 2 la 5 ani.

Amendament propus de Comisie

Art. 29 se renumeroteazª, devine art. 1 5, se modificª
”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 15. – Furnizarea unei informaþii private fãrã acordul
persoanei la care se referã aceasta, constituie infracþiune
ºi se pedepseºte cu închisoare de la 2 la 5 ani.

Din motive de tehnicã legislativã.

26. Capitolul al VII-lea: Dispoziþii tranzitorii ºi finale Amendament propus de Comisie

Capitolul VII se renumeroteazª ”i devine capitolul V

Din motive de tehnicã legislativã.

27. Art. 30: Prezenta lege intrã în vigoare la data
publicãrii ei în Monitorul Oficial.

Amendament propus de Comisie

Art. 30 se eliminª.

Din motive de tehnicã legislativã.

28. Art. 31: La data intrãrii în vigoare a prezentei legi
orice dispoziþii contrare se abrogã.

Amendament propus de Comisie

Art. 31 se renumeroteazª ”i  devine art. 17.

Din motive de tehnicã legislativã.

29. Art. 32: În termen de 30, Avocatul Poporului va
emite un regulament de aplicare a acestei legi.

Amendament propus de Comisie

Art. 32 se eliminª.

Prevederea nu mai este necesarã,
din moment ce au fost eliminate
celelalte prevderi referitoare la
Avocatul Poporului.

30. Art. 33: La data intrãrii în vigoare a legii,
persoanele juridice prevãzute la art.3 sunt obligate
sã creeze în cadrul lor, compartimente specializate
în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor
prezentei legi.

La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, în cadrul
instituþiei Avocatului Poporului se creeazã un
compartiment specializat.

Amendament propus de Comisie

Art. 33 se renumeroteazª, devine art. 1 6, se modificª
”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 16. - La data intrãrii în vigoare a prezentei legi,
persoanele juridice prevãzute la art. 3 sunt obligate sã
creeze compartimente specializate în vederea aducerii la
îndeplinire a prevederilor prezentei legi.

Din motive de tehnicã legislativã.

31. Art. 34: Art.21 precum ºi Anexa nr.6 din Legea
nr.16/1996, Legea Arhivelor Naþionale, se socotesc
modificate în sensul art.5 al prezentei legi, pentru a
se garanta dreptul de acces la informaþii.

Amendament propus de Comisie

Art. 34 ”i 35 se eliminª.

Din motive de tehnicã legislativã.
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Termenele prevãzute în Anexa nr.6 din Legea
nr.16/1996 au caracter orientativ.

Art. 35: Pentru documentele care fac parte din
Fondul Arhivistic Naþional, precum ºi pentru
documentele aflate în pãstrarea ºi administrarea
altor autoritãþi sau instituþii, persoanele fizice sau
juridice pot solicita informaþii acestor persoane
juridice.

Termenele dintr-o lege nu pot avea
caracter orientativ.

VICEPRE“EDINTE,                                                    SECRETAR,

              Ileana FILIPESCU                 Puiu HA“OTTI

Experþi,    Cristina DAN Virgil ªtefan NIÞULESCU


