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referitor la propunerea legislativă pentru^1ffpl^®fe'ă
/AL.1...Bp,

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

măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru

Biroul tarea unor acte normative (bl26/09.03.2022)

,/..ia_..o4. ioaa.
In temeiufârtVTalînVCl) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative 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 

(bl26/09.03.2022).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi flmcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 22.03.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea 

observaţie:

• se impune ataşarea la formularul completat a unei copii a documentului de identitate 

(pentru PF), respectiv a certificatului de înregistrare (pentru PJ), astfel încât 

reprezentanţii instituţiei publice să poată realiza confruntarea şi conformarea datelor.
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