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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 

Bucureşti
  
12 octombrie 2021

Nr.   4c-7/362
 

PLx. 322/2021 
   
 
   Către, 
 

 
   BIROUL PERMANENT AL  

    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de 

simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, transmis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului pentru dezbatere în fond, cu adresa nr. PLx 322/2021 din 1 septembrie 2021. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Simona BUCURA OPRESCU 
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  
AMENAJAREA TERITORIULUI 

Bucureşti
  
12 octombrie 2021 

Nr.  4c-7/362
 

PLx. 322/2021 
 

R A P O R T       
asupra proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de 

simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului a fost sesizată, cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, transmis cu adresa nr. PLx. 322/2021 din 1 septembrie 2021, înregistrat cu nr. 4c-7/362 din 1 

septembrie 2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi 

ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 30 iunie 2021, cu respectarea 

prevederilor art. 76 alin.(2) din Constituția României republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri, conform avizului nr. 406 din 4.06.2021. 
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            Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2016, cu un nou articol, 

art.21, în sensul interzicerii instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice 

sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care 

au fost emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. De asemenea, instituţiile publice şi 

organele de specialitate ale administraţiei publice centrale vor solicita entităţilor care au emis documentele prevăzute la alin.(1), în format 

electronic, copii sau extrase de pe acestea, în baza consimţământului expres al beneficiarului serviciului public, prevederile art.2 alin.(2) si 

ale art.4 aplicându-se în mod corespunzător. 

           Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului a examinat proiectul de lege în şedinţa din 12 octombrie 2021. 

 La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenţi deputați conform listei de prezență. 

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Claudiu 

Răcuci – secretar de stat din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la 

nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,  cu amendamente admise prezentate în 

Anexa la prezentul raport. 

 În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE SECRETAR 

SIMONA BUCURA - OPRESCU DUMITRU FLUCUŞ 

 
 
Întocmit, 
Șef serviciu, Nicoleta Toma 
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Anexa 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
Crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul mendamentului) 

Motivare 
admitere/respingere  

amendamente 
1.  LEGE 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor 
măsuri de simplificare la nivelul administraţiei 

publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

 

Nemodificat  

2.   Art.I.- După articolul 2 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea 
unor măsuri de simplificare la nivelul administrației 
publice centrale și pentru modificarea și completarea 
unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.490 din 30 iunie 2016, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 179/2017, se introduce un 
nou articol, art.21, cu următorul cuprins: 

„Art.21 .-  (1) Se interzice instituțiilor 
publice și  organelor de specialitate ale 
administrației  publice centrale să solicite 
persoanelor fizice sau persoanelor juridice, 
în vederea soluționării  cererilor pentru 
furnizarea unui serviciu public, copii de pe 
avize sau alte documente care au fost emise 
de către instituții  publice sau organe de 
specialitate ale administraței publice 
centrale. 
 (2) Instituțiile publice și organele de 
specialitate ale administrației publice centrale solicită

Nemodificat  
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entităților care au emis documentele prevăzute la 
alin.(1), în format electronic, copii sau extrase de pe 
acestea în baza consimțământului expres al 
beneficiarului serviciului public, prevederile art.2 
alin.(2) și ale art.4 aplicându-se în mod 
corespunzator." 
 

3.    Art.II.-  Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor 
măsuri de simplificare la nivelul administrației 
publice centrale și pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.490 
din 30 iunie 2016, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 179/2017, cu completarea adusă prin 
prezenta lege, va fi republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, dându-se textelor 
o nouă numerotare. 

 

4.  Art.II.- Prevederile art.I  intră în 
vigoare la data de 1 ianuarie 2022. 

 Art.III.- Prezenta lege intră în vigoare 
la data de 1 ianuarie 2022. 

Tehnică legislativă 
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