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ÎNTREBARE 

 

Adresată: Domnului Adrian-Ionuț CHESNOIU, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale 

De către: George-Cristian TUȚĂ, deputat PNL, circumscripția electorală nr. 25 ILFOV 

Obiectul întrebării: Copii de pe avize sau alte documente  

 

Stimate domnule Ministru,  

Potrivit Legii  nr. 267/2021 de la 1 ianuarie 2022 se interzice 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 administraţei publice centrale.  

Consider   că   această   lege   îi   va   ajuta   și   pe   angajații   instituțiilor   publice   prin 

simplificarea și eficientizarea activității pe care trebuie să o îndeplinească. Renunțarea la aceste 
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copii, de multe ori inutile, este un pas necesar pentru a îndeplini obiectivele de digitalizare ale 

serviciilor publice în relația cu cetățeanul. 

 

Ținând cont de răspunsul dumneavoastră cu privire la stadiul de pregătire în instituțiile 

publice a legii care nu mai permite solicitarea de copii ale actelor eliberate de instituții ale statului 

român, cu numărul 344.694 din data de 11.12.2021, în care ați precizat că a fost creată o căsuță 

de email pentru aceste situații, vă rog să-mi răspundeți la următoarea întrebare: 

- Cum vă folosesc copiile solicitate în cadrul Programului de susținere a producției de 

legume în spații protejate pentru anul 2022? 

Anexez la întrebare condițiile necesare pentru înscrierea în program, postate pe pagina de 

Facebook a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Solicit răspuns în scris. 

Cu deosebită stimă, 

Deputat George – Cristian Tuță 
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