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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru completarea Ordonantei 

de urgenta a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor masuri de 

simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative

Analizand propunerea legislativa pentru completarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea 

unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice 

centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative
(b211/18.05.2021), transmisa de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/2815/25.05.2021 si inregistrata la Consiliul Legislativ 

cunr.D427/26.05.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicata §i art.46(2) 

din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii si propuneri:
1. Prezenta propunere legislativa are ca obiect de reglementare 

completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.41/2016 privind 

stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice 

centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, 
aprobata cu modificari prin Legea nr. 179/2017, cu un nou articol, 
respectiv art.21. Potrivit noului amendament, se interzice institutiilor 

publice si organelor de specialitate ale administratiei publice centrale 

sa solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, in vederea 

solutionarii cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe 

avize sau alte documente care au fost emise de catre institutii publice 

sau organe de specialitate ale administratiei publice centrale. De 

asemenea, institutiile publice si organele de specialitate ale 

administratiei publice centrale vor solicita entitatilor care au emis 

documentele prevazute la alin.(l), in format electronic, copii sau extrase



de pe acestea in baza consimtamantului expres al beneflciamlui 

serviciului public, prevederile art. 2 alin,(2) si ale art.4 aplicandu-se in 

mod corespunzator.
Justificarea demersului legislativ este expusa in cuprinsul 

instmmentului de motivare si consta in crearea unui cadru eficient de 

simplificare a procesului de obtinere a unor servicii publice prin 

reducerea eforturilor de procurare a unor documente.
2. Prin continutul normativ, proiectul de lege se incadreaza in 

categoria legilor ordinare, iar in aplicarea dispozitiilor art.75 alin.(l) din 

Constitutia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este Senatul.
3. Precizam ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ nu 

se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative preconizate.
4. Din considerente de redactare, sugeram ca art.II sa debuteze 

cu expresia „Prezenta lege”.
A

5. In aplicarea prevederilor art.70 alin.(l) din Legea nr.24/2000, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propunem 

inserarea, dupa art.I, a unui articol distinct, marcat cu cifra romana, care 

sa dispuna republicarea actului normativ de baza, in urmatoarea 

redactare:
„Art.II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.41/2016 privind 

stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice 

centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, 
publicatain Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.490 din 30 iunie 

2016, aprobata cu modificari prin Legea nr. 179/2017, cu completarea 

adusa prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare”.

In ipoteza in care observatia este insusita, actualul art.II va deveni
art.IIL
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h092^EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 490/30 iun. 2016O.U.G. nr. 41/2016

Ordonani^ de urgent^ privind stabilirea unor mdsuri de simplificare la nivelul administraiiei publice 
centrale §i pentru modificarea §i completarea unor acte normative 

aprobata cu modificari prin L. nr. 179/2017 M. Of. nr. 581/20 iul. 2017

1 imodificari prin L. nr. 179/2017 M. Of. nr. 581/20 iul. 2017
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului 
nr. 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la 
nivelul administratiei publice centrale §1 pentru modificarea 5i 
completarea unor acte normative

modijica art. 14 pet. V.l,art. 14 pet. V.2
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