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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de 

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

Analizând propunerea legislativă 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
(bl26/9.03.2022), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 
adresa nr.XXXV/1433/15.03.2022 şi înregistrată la Consiliul 
.Legislativ cu nr.D282/15.03.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46 
alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Legislativ,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observaţii şi propuneri:

1. Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare 

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, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 179/2017, cu completările 
ulterioare, în vederea simplificării formularelor solicitate persoanelor 
fizice sau juridice, de către instituţiile publice şi organele de



specialitate ale administraţiei publice centrale, în scopul soluţionării 
cererilor pentru furnizarea unui serviciu public.

Astfel, prin proiect se preconizează introducerea unui nou 

articol, art.2^, prin care să se interzică instituţiilor publice şi organelor 

de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite 

persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în cadrul formularelor 

utilizate de acestea, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea 

unui serviciu public, alţe date de identificare decât numele şi 
prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de 

identitate, respectiv denumirea, forma de organizare, codul unic de 
identificare şi adresa sediului social.

2. Prin conţinutul său nomiativ, proiectul se încadrează în 

categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(l) 
din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este 
Senatul.

3. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul 
Legislativ nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.
4. Referitor la soluţia legislativă preconizată, recomandăm să se 

analizeze cerinţele obligatorii solicitate fiecărei categorii de solicitanţi 
- persoane fizice sau juridice -, având în vedere specificul activităţii 
fiecărei instituţii publice, respectiv al fiecărui organ de specialitate 
al administraţiei publice centrale, în limitele competenţelor 

stabilite de legislaţia aplicabilă fiecărui tip de serviciu public.
Totodată, este de analizat dacă includerea codului numeric 

personal printre datele de identificare solicitate în cererile adresate 

oricărei instituţii a administraţiei publice centrale pentru furnizarea 
unui serviciu public nu intră în contradicţie cu prevederile 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor), precum şi cu cele ale legislaţiei 
naţionale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, pentru predictibilitatea normei preconizate la 
art.2^, semnalăm că, în accepţiunea art.l2 alin.(3) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu
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modificările şi completările ulterioare, prin ,,act de identitate'' se 
înţelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea 

electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de 
identitate, aflate în termen de valabilitate.

Sugerăm, de aceea, ca textul propus să facă trimitere la actele de 

identitate în accepţiunea actului normativ mai sus invocat.
Mai mult decât atât, pentru o reglementare completă, 

recomandăm ca proiectul să fie completat cu un articol distinct, marcat 
cu cifră romană, în care să se prevadă situaţia tranzitorie a actelor 

normative care nu se încadrează în noile condiţii impuse, normă prin 

care să fie prevăzut un termen în care legislaţia aplicabilă fiecărui tip 
de serviciu public să fie adaptată la noile cerinţe, ţinând seama de 

specificul activităţii fiecărei instituţii publice, respectiv al fiecărui 
organ de specialitate al administraţiei publice centrale.

Avem în vedere, cu titlu de exemplu, art.l4 aliii.(l) - (3) din 

Legea nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie 
socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, potrivit cărora:

„(1) Ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere 

şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei, 
veniturile acesteia şi sistemul de încălzire utilizat.

(2) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria 

răspundere se completează potrivit modelului stabilit în anexa nr.l la 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/200} privind 
venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.50/20î î, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) La completarea formularului, titularul are obligaţia de 
a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor 

acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt 
acestea trecute în formularul prevăzut la alin. (2)".

5. Sub rezerva celor de mai sus, fără a ne pronunţa asupra 
oportunităţii soluţiei legislative propuse, pe plan redacţional şi sub 

aspectul respectării normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, prevăzute de Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, la actuala formă, se reţin 
următoarele observaţii şi propuneri:

5.1. Pentru completarea informaţiei juridice, partea dispozitivă a 
actualului articol unic va fi reformulată după cum urmează:
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. - După articolul 2^ din Ordonanţa 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, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea /, nr,490 din 30 iunie 2016, aprobată cu 

modificări prin Legea nr.l 79/2017, cu completările ulterioare, se 

introduce un nou articol, art.2^, cu următorul cuprins:^\
5.2. întrucât noul articol introdus este structurat într-un singur 

alineat, nu este necesar ca acesta să fie numerotat.
5.3. Cu privire la textul propus pentru art.2^, pentru corectitudine 

în reglementare, sintagma „organelor de specialitate ale administraţiei 
publice locale şi centrale” trebuie redată sub forma „organelor de 

specialitate ale administraţiei publice centrale''.

•

Bucureşti
Nr.407/12.04.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 490/30 iun. 2016O.U.G. nr. 41/2016
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul adrninistraţiei publice 
centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

aprobată cu modificări prin L. nr. 179/2017 M. Of. nr. 581/20 iul. 2017

modificări prin L. nr. 179/20171 M. Of. nr. 581/20 iul. 2017
Lege pentnj aprobarea 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

modifică art. J4pcl. V.fart. J4pct. V.2

2 completat prin L. nr. 267/2021 M. Of. nr. 1076/10 nov. 2021 introduce art. 2 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


