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A V I Z  
asupra 

propunerii legislative privind modificarea şi 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, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre avizare, cu propunerea legislativă 
privind modificarea şi 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, trimisă cu adresa nr. Plx 146 din 23 martie 
2022, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sub nr.4c-13/221 din 24 martie 
2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.41/2016, în sensul instituirii în sarcina instituţiilor publice, 
organelor de specialitate ale administraţiei centrale şi locale şi persoanelor juridice de drept 
privat, care au obţinut, potrivit legii, statut de utilitate publică sau sunt autorizate să 
presteze un serviciu public, a unei obligaţii de a pune la dispoziţia cetăţenilor, în mod 
gratuit, în format fizic pe hârtie sau în format electronic, pe pagina de internet proprie, 
modele de formulare sau cereri aferente serviciilor furnizate. Potrivit iniţiatorilor, demersul 
legislativ urmăreşte eficientizarea prestării serviciilor publice, reducerea timpilor în relaţia 
cu publicul şi respectarea principiului accesibilităţii serviciilor publice. 

În şedinţa din data de 5 aprilie 2022, potrivit art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat propunerea 
legislativă supusă avizării și a avut în vedere avizul favorabil al Consililui Legislativ precum 
și avizul favorabil al Consiliului Economic și Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
majoritate de voturi, să acorde proiectului, un aviz favorabil. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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