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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

Bucureşti 
  

7 octombrie 2022 

Nr.   4c-7/164 

  

 

   Către, 

 

BIROUL PERMANENT AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul 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, transmisă Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului pentru dezbatere în fond, cu adresa nr. Pl. x 146/2022 din 23 martie 

2022. 

 

PREŞEDINTE, 
 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 

 

 

nicoleta.toma
Original
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

Bucureşti 
  

7 octombrie 2022 

Nr.   4c-7/164 

  

 
R A P O R T    

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, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului a fost sesizată spre dezbatere în fond, 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, transmisă cu adresa nr. Plx. 146/2022 din 23 martie 2022, înregistrată cu 

nr.4c-7/164  din 23 martie 2022. 

 În conformitate cu prevederile art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare și ale art.75 din Constituţia României, republicată, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea legislativă în 

şedinţa din 21 martie 2022. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului nr. 13 

din 4 ianuarie 2022.  

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă, conform 

avizului nr. 8316 din 14 decembrie 2021.  
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Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative, conform punctului de vedere 

transmis. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a 

avizat favorabil, conform avizului nr. 4c-6/202 din 30 martie 2022. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a avizat favorabil, conform 

avizului nr. 4c-19/65 din 12 aprilie 2022. 

Comisia pentru știință și tehnologie a avizat favorabil, conform avizului nr. 4c-24/38 

din 12 aprilie 2022. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, conform avizului nr. 4c-

13/221 din 5 aprilie 2022. 

 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 

 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului şi-a desfăşurat lucrările în ședința din data de 4 octombrie 2022.  

La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost 

prezenți deputați conform listei de prezență.  

În conformitate cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, la lucrările Comisiei a participat în calitate 

de invitat: domnul Daniel Iustin Marinescu – director general din cadrul Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

 În urma examinării inițiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

adoptarea propunerii legislative privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
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Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei 

publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu amendamente 

admise prezentate în anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

PREȘEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN 

 
 
 
 
 
 
 

Sef serviciu, Cristian BITEA  

Consilier parlamentar Nicoleta TOMA 
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Anexa 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 

Crt. 

Text Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.41/2016 

Text propunere legislativă 
 

Amendamente propuse 

(autor amendamente) 

Motivare 

0 1 2 3 4 

1.   Lege 
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 
 

Nemodificat  

2.    Art. I - 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 I, nr. 490 din 30 iunie 2016, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 179/2017, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

 Art. I - 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 I, nr. 490 din 30 iunie 
2016, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 179/2017, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 

 

Tehnică legislativă 

3.  Titlul ordonanței 

 
 

 1. Titlul Ordonanței de urgență a 

Guvernului se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

Conform recomandării 
de la pct. 4 din Avizul 
Consiliului Legislativ 
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Nr. 

Crt. 

Text Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.41/2016 

Text propunere legislativă 
 

Amendamente propuse 

(autor amendamente) 

Motivare 

0 1 2 3 4 

Ordonanţă de urgenţă privind 
stabilirea unor măsuri de 

simplificare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru 

modificarea şi completarea unor 
acte normative 

 

Ordonanța de urgență privind stabilirea 
unor măsuri de simplificare la nivelul 

administrației publice centrale, 

administrației publice locale și a 

instituțiilor publice şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative 

 
Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 

 

nr. 13/05.01.2022. 
Modificarea presupune 
un element de tehnică 
legislativă, în sensul ca 
textul legii să fie în 
concordanță cu titlul 
acesteia, așa cum 
prevede art. 41 din 
Legea nr. 24 din 27 
martie 2000 privind 
normele de tehnică 
legislativă pentru 
elaborarea actelor 
normative 
 

4.   
 
 
CAPITOLUL I  
Măsuri privind simplificarea 
procedurilor administrative la 
nivelul administraţiei publice 
centrale 

 2. Titlul Capitolului I se modifică și va 

avea următorul cuprins: 
 
CAPITOLUL I  
Măsuri privind simplificarea procedurilor 
administrative la nivelul administraţiei 
publice centrale  și locale 

 
Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 

 

Conform recomandării 
de la pct. 4 din Avizul 
Consiliului Legislativ 
nr. 13/05.01.2022. 
 
 

5.   
 
Art. 1. Instituţiile publice şi 
organele de specialitate ale 
administraţiei publice centrale au 
obligaţia de a publica, din oficiu, 

 3. Articolul 1  se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
Art. 1. - (1) Instituțiile publice, organele 
de specialitate ale administrației publice 
centrale și locale, precum și persoanele 

juridice de drept privat care, potrivit 

Conform recomandării 
de la pct. 5 din Avizul 
Consiliului Legislativ 
nr. 13/05.01.2022. 
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Nr. 

Crt. 

Text Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.41/2016 

Text propunere legislativă 
 

Amendamente propuse 

(autor amendamente) 

Motivare 

0 1 2 3 4 

informaţii şi modele de formulare 
sau cereri aferente tuturor serviciilor 
publice furnizate, în format 
electronic, atât pe website-ul 
propriu, cât şi pe punctul de contact 
unic electronic, definit de Hotărârea 
Guvernului nr. 922/2010 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Punctului de contact unic electronic, 
în varianta actualizată şi într-un 
format tehnic care să permită 
descărcarea şi editarea lor în scopul 
completării pe calculator de către 
beneficiar. 

legii, au obținut statut de utilitate 

publică sau sunt autorizate să presteze 

un serviciu public, în regim de putere 
publică, au obligaţia de a publica, din 
oficiu, informaţii şi modele de formulare 
sau cereri aferente tuturor serviciilor 
publice furnizate, în format electronic, atât 
pe pagina de internet proprie, cât şi pe 
punctul de contact unic electronic, definit 
de Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 
privind organizarea şi funcţionarea 
Punctului de contact unic electronic, în 
varianta actualizată şi într-un format tehnic 
care să permită descărcarea şi editarea lor 
în scopul completării în format electronic 
de către beneficiar. 
(2) Prevederile alineatului (1) sunt 

aplicabile numai acelor servicii publice 

pentru care este obligatorie, conform 

legii,  completarea unor formulare sau 

cereri. 

 
Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevederile alin. (1) 
sunt aplicabile și nu ale 
întregului articol 
 

6.   
 
 Art. 2. - (1) Instituţiile 
publice şi organele de specialitate 
ale administraţiei publice centrale 
care solicită copia în format fizic pe 
hârtie după actul de identitate drept 

 4. Articolul 2 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
 Art. 2. - (1) Instituțiile publice, 
organele de specialitate ale administrației 
publice centrale și locale, precum și 
persoanele juridice de drept privat care, 

potrivit legii, au obținut statut de 

Conform recomandării 
de la pct. 5 din Avizul 
Consiliului Legislativ 
nr. 13/05.01.2022. 
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Nr. 

Crt. 

Text Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.41/2016 

Text propunere legislativă 
 

Amendamente propuse 

(autor amendamente) 

Motivare 

0 1 2 3 4 

condiţie pentru furnizarea unui 
serviciu public sunt obligate să 
accepte copia în format electronic 
după cartea de identitate, transmisă 
prin e-mail, asigurând condiţiile 
prevăzute de reglementările legale 
privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea 
datelor cu caracter personal. 
 (2) În termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
toate instituţiile publice şi organele 
de specialitate ale administraţiei 
publice centrale au obligaţia să 
publice o adresă de e-mail pentru 
primirea în format electronic a 
copiei după cartea de identitate, pe 
punctul de contact unic electronic şi 
pe pagina proprie de internet. 
 
 (3) Fiecare instituţie publică 
şi organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale este 
obligat să elimine cerinţa de 
depunere a copiilor legalizate după 
documente la furnizarea serviciilor 
publice, înlocuindu-le cu 
certificarea conformităţii cu 
originalul de către funcţionarul 
competent. 
 
 
 
 (4) În cazul în care persoana 

utilitate publică sau sunt autorizate să 

presteze un serviciu public, în regim de 
putere publică, sunt obligate să accepte 
copia în format electronic după cartea de 
identitate, transmisă prin e-mail, asigurând 
condiţiile prevăzute de reglementările 
legale privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal. 
 (2) Toate instituțiile publice, 
organele de specialitate ale administrației 
publice centrale și locale, precum și 
persoanele juridice de drept privat care, 

potrivit legii, au obținut statut de 

utilitate publică sau sunt autorizate să 

presteze un serviciu public, în regim de 
putere publică, au obligaţia să publice o 
adresă de e-mail pentru primirea în format 
electronic a copiei după cartea de 
identitate, pe punctul de contact unic 
electronic şi pe pagina proprie de internet. 
 (3) Fiecare instituție publică, organ 
de specialitate al administrației publice 
centrale sau locale, precum și persoana 

juridică de drept privat care, potrivit 

legii, a obținut statut de utilitate publică 
sau este autorizată să presteze un 

serviciu public, în regim de putere 
publică, este obligată să elimine cerinţa de 
depunere a copiilor legalizate după 
documente la furnizarea serviciilor 
publice, înlocuindu-le cu certificarea 
conformităţii cu originalul de către 
funcţionarul competent. 
 (4) În cazul în care persoana se 
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Nr. 

Crt. 

Text Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.41/2016 

Text propunere legislativă 
 

Amendamente propuse 

(autor amendamente) 

Motivare 

0 1 2 3 4 

se prezintă cu copia legalizată după 
document, în scopul furnizării 
serviciului public, instituţia sau 
organul de specialitate al 
administraţiei publice centrale este 
obligată/obligat să o accepte. 

prezintă cu copia legalizată după 
document, în scopul furnizării serviciului 
public, instituția publică, organul de 

specialitate al administrației publice 

centrale sau locale ori persoana juridică 
de drept privat care, potrivit legii, a 

obținut statut de utilitate publică sau 

este autorizată să presteze un serviciu 
public, în regim de putere publică, este 
obligată/obligat să o accepte. 
 

Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 

 

7.   
 
 Art. 21. - (1) 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 
administraţiei publice centrale. 
 
 
 
 

 5. Articolul 21 se modifică și va avea 

următorul cuprins:  
 Art. 21 - (1) Se interzice 
instituțiilor publice, organelor de 
specialitate ale administrației publice 
centrale și locale, precum și persoanelor  

juridice de drept privat care, potrivit 

legii, au obținut statut de utilitate 

publică sau sunt autorizate să presteze 

un serviciu public, în regim de putere 
publică, 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 alte 
instituții publice, organe de specialitate ale 
administrației publice centrale și locale, 

precum și persoane juridice de drept 

Conform recomandării 
de la pct. 5 din Avizul 
Consiliului Legislativ 
nr. 13/05.01.2022. 
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Nr. 

Crt. 

Text Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.41/2016 

Text propunere legislativă 
 

Amendamente propuse 

(autor amendamente) 

Motivare 

0 1 2 3 4 

 
 
 
 
 (2) Instituţiile publice şi 
organele de specialitate ale 
administraţiei publice centrale 
solicită entităţilor care au emis 
documentele prevăzute la alin. (1), 
în format electronic, copii sau 
extrase ale acestora, în baza 
consimţământului expres al 
beneficiarului serviciului public, 
prevederile art. 2 alin. (2) şi ale art. 
4 aplicându-se în mod 
corespunzător. 

privat care, potrivit legii, au obținut 

statut de utilitate publică sau sunt 

autorizate să presteze un serviciu public, 

în regim de putere publică. 
 (2) Instituțiile publice, organele de 
specialitate ale administrației publice 
centrale și locale, precum și persoanele 

juridice de drept privat care, potrivit 

legii, au obținut statut de utilitate 

publică sau sunt autorizate să presteze 

un serviciu public, în regim de putere 
publică, solicită entităţilor care au emis 
documentele prevăzute la alin. (1), în 
format electronic, copii sau extrase ale 
acestora, în baza consimţământului expres 
al beneficiarului serviciului public, 
prevederile art. 2 alin. (2) şi ale art. 4 
aplicându-se în mod corespunzător. 
 

Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  

- 

 6. După articolul 21 se introduce un nou 

articol, articolul 22, cu va avea 

următorul cuprins: 
 Art. 22 - (1) Instituțiile publice,  
organele de specialitate ale administrației 
publice centrale și locale, precum și 
persoanele juridice de drept privat care, 

potrivit legii, au obținut statut de 

utilitate publică sau sunt autorizate să 

Trebuie eliminată 
practica, moștenită de 
la birocrația comunistă, 
de a solicita 
persoanelor fizice sau 
persoanelor juridice, 
plătitoare de taxe și 
impozite, dosare, 
dosare cu șină precum 
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Nr. 

Crt. 

Text Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.41/2016 

Text propunere legislativă 
 

Amendamente propuse 

(autor amendamente) 

Motivare 

0 1 2 3 4 

presteze un serviciu public, în regim de 
putere publică, nu pot solicita persoanelor 
fizice sau persoanelor juridice, în vederea 
soluționării cererilor pentru furnizarea unui 
serviciu public, dosare, dosare cu șină, 
precum și niciun alt articol sau obiect de 
birotică sau papetărie. 
 (2) Prevederile alin. (1) se 
aplică și în cazul depunerii actelor necesare 
pentru participarea la concursurile pentru 
ocuparea unei funcții publice, precum și în 
cazul depunerii actelor necesare pentru 
participarea la procedurile de achiziții 
publice. 
 (3) Instituțiile publice, organele 
de specialitate ale administrației publice 
centrale și locale, precum și persoanele 

juridice de drept privat care, potrivit 

legii, au obținut statut de utilitate 

publică sau sunt autorizate să presteze 

un serviciu public, în regim de putere 
publică,  nu pot percepe taxe suplimentare 
pentru acoperirea costurilor articolelor sau 
obiectelor prevăzute la alin. (1).  
 

Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 

 

și alte articole sau 
obiecte de birotică sau 
papetărie. 
Acest amendament va 
elimina această 
practică inacceptabilă. 
 
 
 

 

9.   
 
 Art. 3. - Instituţiile publice 
şi organele de specialitate ale 

 7. Articolul 3 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
 Art.3. - Instituțiile publice, 
organele de specialitate ale administrației 

Conform recomandării 
de la pct. 5 din Avizul 
Consiliului Legislativ 
nr. 13/05.01.2022. 
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Nr. 

Crt. 

Text Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.41/2016 

Text propunere legislativă 
 

Amendamente propuse 

(autor amendamente) 

Motivare 

0 1 2 3 4 

administraţiei publice centrale sunt 
obligate să accepte documentele 
eliberate de către persoanele juridice 
de drept public sau de drept privat 
în format electronic, care au o 
semnătură electronică calificată sau 
avansată, definite potrivit 
prevederilor art. 3 pct. 11 şi 12 din 
Regulamentul (UE) nr. 910/2014, în 
scopul furnizării serviciilor publice 
către beneficiar. 

publice centrale și locale, precum și 
persoanele juridice de drept privat care, 

potrivit legii, au obținut statut de 

utilitate publică sau sunt autorizate să 

presteze un serviciu public, în regim de 
putere publică, sunt obligate să accepte 
documentele eliberate de către persoanele 
juridice de drept public sau de drept privat 
în format electronic, care au o semnătură 
electronică calificată sau avansată, definite 
potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 şi 12 din 
Regulamentul (UE) nr. 910/2014, în scopul 
furnizării serviciilor publice către 
beneficiar. 
 

Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 

 

10.  

- 

1. După articolul 3 se introduce 

un nou articol, articolul 31 care va 

avea următorul cuprins: 
 Art. 31. - (1) Instituţiile 
publice, organele de specialitate ale 
administraţiei publice centrale şi 
locale şi persoanele juridice de 
drept privat care, potrivit legii, au 
obţinut statut de utilitate publică 
sau sunt autorizate să presteze un 
serviciu public, în regim de putere 
publică, au obligaţia de a pune la 
dispoziţia cetăţenilor, în mod 
gratuit, în format fizic pe hârtie şi 

8. După articolul 3 se introduce un nou 

articol, articolul 31 care va avea 

următorul cuprins: 
 Art. 31. - Instituţiile publice, 
organele de specialitate ale administraţiei 
publice centrale şi locale şi persoanele 

juridice de drept privat care, potrivit 

legii, au obţinut statut de utilitate 

publică sau sunt autorizate să presteze 

un serviciu public, în regim de putere 
publică, care solicită copii în format fizic 
pe hârtie pentru diverse acte, cereri sau 
formulare au obligaţia de a asigura, în mod 
gratuit, fotocopierea acestora. Prevederile 

Conform recomandării 
de la pct. 5 din Avizul 
Consiliului Legislativ 
nr. 13/05.01.2022. 
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Nr. 

Crt. 

Text Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.41/2016 

Text propunere legislativă 
 

Amendamente propuse 

(autor amendamente) 

Motivare 

0 1 2 3 4 

în format electronic pe pagina de 
internet proprie, modele de 
formulare sau cereri aferente 
tuturor serviciilor publice furnizate. 
Prevederile prezentului alineat sunt 
aplicabile numai acelor servicii 
publice pentru care este obligatorie 
completarea unor formulare sau 
cereri. 

(2) Instituţiile publice, organele de 
specialitate ale administraţiei 
publice centrale şi locale şi 
persoanele juridice de drept privat 
care, potrivit legii, au obţinut statut 
de utilitate publică sau sunt 
autorizate să presteze un serviciu 
public, în regim de putere publică, 
care solicită copii în format fizic pe 
hârtie pentru diverse acte, cereri sau 
formulare au obligaţia de a asigura, 
în mod gratuit, fotocopierea 
acestora. Prevederile prezentului 
alineat nu se aplică pentru actele, 
cererile sau formularele emise de 
autorităţile şi instituţiile publice 
centrale.” 
 

prezentului alineat nu se aplică pentru 
actele, cererile sau formularele emise de 
autorităţile şi instituţiile publice centrale.” 
 

Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 
 

11.  Art. 4.  
……………………………………. 
 (3) Solicitarea prevăzută la 
alin. (1) are un format standard 
stabilit de către fiecare instituţie 
publică şi organ de specialitate a/al 
administraţiei publice centrale 
responsabilă/responsabil cu 

 9. La articolul 4 alineatul (3) se modifică 
și va avea următorul cuprins:  
 (3) Solicitarea prevăzută la alin. (1) 
are un format standard stabilit de către 
fiecare instituție publică, organ de 
specialitate a/al administrației publice 
centrale și locale, precum și persoanele 

juridice de drept privat care, potrivit 

Conform recomandării 
de la pct. 5 din Avizul 
Consiliului Legislativ 
nr. 13/05.01.2022. 
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Nr. 

Crt. 
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Guvernului nr.41/2016 
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Amendamente propuse 

(autor amendamente) 

Motivare 

0 1 2 3 4 

aplicarea prezentei ordonanţe de 
urgenţă şi poate fi transmisă şi în 
format electronic. 
 
 
 

legii, au obținut statut de utilitate 

publică sau sunt autorizate să presteze 

un serviciu public, în regim de putere 
publică, responsabilă/responsabil cu 
aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi 
poate fi transmisă şi în format electronic. 
 

Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 

 

12.   
 
 Art. 5. - Fiecare instituţie 
publică şi organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale are 
obligaţia de a-şi informatiza 
procesele şi procedurile. Aceste 
obligaţii vor fi definite şi detaliate 
prin hotărâre a Guvernului. 

 10. Articolul 5 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
 Art. 5. - Fiecare instituție publică, 
organele de specialitate ale administrației 
publice centrale și locale, precum și 
persoanele juridice de drept privat care, 

potrivit legii, au obținut statut de 

utilitate publică sau sunt autorizate să 

presteze un serviciu public, în regim de 
putere publică, au obligaţia de a-şi 
informatiza procesele şi procedurile. 
Aceste obligaţii vor fi definite şi detaliate 
prin hotărâre a Guvernului. 
 

Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 

 

 

Conform recomandării 
de la pct. 5 din Avizul 
Consiliului Legislativ 
nr. 13/05.01.2022. 
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Text Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.41/2016 
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0 1 2 3 4 

13.   
 
 Art. 6. - Instituţiile publice 
şi organele de specialitate ale 
administraţiei publice centrale sunt 
obligate să specifice pe formularele 
proprii durata de completare a 
fiecăruia şi motivul colectării 
informaţiei. Fiecare instituţie 
publică şi organ de specialitate al 
administraţiei publice centrale îşi va 
întocmi metodologia de calcul al 
duratei de completare a unui 
formular, în termen de 30 de zile de 
la data adoptării prezentei ordonanţe 
de urgenţă, metodologie disponibilă 
pe pagina proprie de internet şi 
aprobată prin ordin al 
conducătorului instituţiei. 

 11. Articolul 6 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
 Art. 6. - Instituțiile publice, 
organele de specialitate ale administrației 
publice centrale și locale, precum și 
persoanele juridice de drept privat care, 

potrivit legii, au obținut statut de 

utilitate publică sau sunt autorizate să 

presteze un serviciu public, în regim de 
putere publică, sunt obligate să specifice 
pe formularele proprii durata de 
completare a fiecăruia şi motivul colectării 
informaţiei. Fiecare entitate dintre cele 
enumerate anterior îşi va întocmi 
metodologia de calcul al duratei de 
completare a unui formular, metodologie 
disponibilă pe pagina proprie de internet şi 
aprobată prin ordin al conducătorului 
instituţiei. 
 

Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 

 

Conform recomandării 
de la pct. 5 din Avizul 
Consiliului Legislativ 
nr. 13/05.01.2022. 

14.   
 
 Art. 7. - (1) Instituţiile 
publice şi organele de specialitate 
ale administraţiei publice centrale 
au obligaţia de a oferi metode 
alternative de plată a serviciilor 
publice furnizate contra cost, fie 
prin plata cu cardul, fie prin 

 12. La articolul 7 alineatul (1) se 

modifică și va avea următorul cuprins: 
 Art. 7. - (1) Instituțiile publice, 
organele de specialitate ale administrației 
publice centrale și locale, precum și 
persoanele juridice de drept privat care, 

potrivit legii, au obținut statut de 

utilitate publică sau sunt autorizate să 

presteze un serviciu public, în regim de 

Conform recomandării 
de la pct. 5 din Avizul 
Consiliului Legislativ 
nr. 13/05.01.2022. 
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Crt. 
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(autor amendamente) 

Motivare 

0 1 2 3 4 

intermediul altor sisteme de plată. 
 

putere publică, au obligaţia de a oferi 
metode alternative de plată a serviciilor 
publice furnizate contra cost, fie prin plata 
cu cardul, fie prin intermediul altor sisteme 
de plată. 
 

Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 

 

15.   
 
 Art. 8. - Instituţiile publice 
şi organele de specialitate ale 
administraţiei publice centrale sunt 
obligate să folosească cu precădere 
mijloacele electronice pentru 
comunicarea cu beneficiarii 
serviciilor publice, acolo unde 
beneficiarul are şi este de acord să 
furnizeze o adresă de poştă 
electronică. 

 13. Articolul 8 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
 Art. 8. - Instituțiile publice, 
organele de specialitate ale administrației 
publice centrale și locale, precum și 
persoanele juridice de drept privat care, 

potrivit legii, au obținut statut de 

utilitate publică sau sunt autorizate să 

presteze un serviciu public, în regim de 
putere publică, sunt obligate să folosească 
cu precădere mijloacele electronice pentru 
comunicarea cu beneficiarii serviciilor 
publice, acolo unde beneficiarul are şi este 
de acord să furnizeze o adresă de poştă 
electronică. 
 

Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL  
 

Conform recomandării 
de la pct. 5 din Avizul 
Consiliului Legislativ 
nr. 13/05.01.2022. 
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Motivare 

0 1 2 3 4 

16.   
 
 Art. 9. - Instituţiile publice 
şi organele de specialitate ale 
administraţiei publice centrale sunt 
obligate să îşi dezvolte capacitatea 
de furnizare a serviciilor publice 
electronice. Planul de dezvoltare a 
serviciilor publice electronice va fi 
elaborat în termen de 90 de zile de 
la intrarea în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă; modelul este 
prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă de 
urgenţă şi se adoptă prin ordin al 
conducătorului instituţiei. 

 14. Articolul 9 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
 Art. 9. - Instituțiile publice, 
organele de specialitate ale administrației 
publice centrale și locale, precum și 
persoanele juridice de drept privat care, 

potrivit legii, au obținut statut de 

utilitate publică sau sunt autorizate să 

presteze un serviciu public, în regim de 
putere publică, sunt obligate să îşi 
dezvolte capacitatea de furnizare a 
serviciilor publice electronice. Planul de 
dezvoltare a serviciilor publice electronice 
va fi elaborat conform modelului prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din 
prezenta ordonanţă de urgenţă şi se adoptă 
prin ordin al conducătorului entității 
respective. 
 

Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 
 

Conform recomandării 
de la pct. 5 din Avizul 
Consiliului Legislativ 
nr. 13/05.01.2022. 

17.   
 
 Art. 10. - Începând cu 
intrarea în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, instituţiile 
publice şi organele de specialitate 
ale administraţiei publice centrale 
au obligaţia ca, împreună cu fiecare 
set de date încărcat pe portalul 
www.data.gov.ro, să încarce şi 

 15. Articolul 10 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
 Art. 10. Instituțiile publice, 
organele de specialitate ale administrației 
publice centrale și locale, precum și 
persoanele juridice de drept privat care, 

potrivit legii, au obținut statut de 

utilitate publică sau sunt autorizate să 

presteze un serviciu public, în regim de 
putere publică, au obligaţia ca, împreună 

Conform recomandării 
de la pct. 5 din Avizul 
Consiliului Legislativ 
nr. 13/05.01.2022. 
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0 1 2 3 4 

denumirea, descrierea şi durata de 
timp în care este recomandată 
actualizarea setului de date. 

cu fiecare set de date încărcat pe portalul 
www.data.gov.ro, să încarce şi denumirea, 
descrierea şi durata de timp în care este 
recomandată actualizarea setului de date. 
 

Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 

 

18.   
 
 Art. 11. - Instituţiile publice 
şi organele de specialitate ale 
administraţiei publice centrale au 
obligaţia de a publica seturi de date 
de interes public pe portalul 
www.data.gov.ro. Procedura de 
publicare şi de actualizare a acestor 
seturi de date se stabileşte prin 
hotărâre a Guvernului. 

 16. Articolul 11 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
 Art. 11. - Instituțiile publice, 
organele de specialitate ale administrației 
publice centrale și locale, precum și 
persoanele juridice de drept privat care, 

potrivit legii, au obținut statut de 

utilitate publică sau sunt autorizate să 

presteze un serviciu public, în regim de 
putere publică, au obligaţia de a publica 
seturi de date de interes public pe portalul 
www.data.gov.ro. Procedura de publicare 
şi de actualizare a acestor seturi de date se 
stabileşte prin hotărâre a Guvernului. 
 

Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 

 

Conform recomandării 
de la pct. 5 din Avizul 
Consiliului Legislativ 
nr. 13/05.01.2022. 

19.   
 
 Art. 12. - (1) Instituţiile 

 17. La articolul 12 alineatul (1) se 

modifică și va avea următorul cuprins: 
  (1) Instituțiile publice, organele de 

Conform recomandării 
de la pct. 5 din Avizul 
Consiliului Legislativ 
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Amendamente propuse 

(autor amendamente) 

Motivare 

0 1 2 3 4 

publice şi organele de specialitate 
ale administraţiei publice centrale 
au obligaţia de a prevedea explicit 
în caietele de sarcini şi în 
contractele aferente procedurilor de 
achiziţie publică demarate de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, care includ 
dezvoltări de programe informatice 
la solicitarea instituţiei sau 
autorităţii, faptul că toate drepturile 
patrimoniale de autor asupra tuturor 
operelor create de către contractant 
sau membrii asocierii, aferente 
produsului sau serviciului livrat, se 
transferă către autoritatea 
contractantă. 
 
 
 
 
 
  

specialitate ale administrației publice 
centrale și locale, precum și persoanele 

juridice de drept privat care, potrivit 

legii, au obținut statut de utilitate 

publică sau sunt autorizate să presteze 

un serviciu public, în regim de putere 
publică,  au obligaţia de a prevedea 
explicit în caietele de sarcini şi în 
contractele aferente procedurilor de 
achiziţie publică demarcate, care includ 
dezvoltări de programe informatice la 
solicitarea instituţiei sau autorităţii, faptul 
că toate drepturile patrimoniale de autor 
asupra tuturor operelor create de către 
contractant sau membrii asocierii, aferente 
produsului sau serviciului livrat, se 
transferă către autoritatea contractantă. 
 

Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 

 

nr. 13/05.01.2022. 

20.   
 
 Art. 13. - În termen de 30 de 
zile de la adoptarea prezentei 
ordonanţe de urgenţă, fiecare 
instituţie publică şi organ de 
specialitate al administraţiei publice 
centrale are obligaţia de a analiza 
taxele aferente serviciilor publice 
furnizate sau, după caz, serviciilor 
publice pentru care monitorizează 

 18. Articolul 13 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
 Art. 13. - Fiecare instituție publică, 
organele de specialitate al administrației 
publice centrale și locale, precum și 
persoanele juridice de drept privat care, 

potrivit legii, au obținut statut de 

utilitate publică sau sunt autorizate să 

presteze un serviciu public, în regim de 
putere publică,  au obligaţia de a analiza 
taxele aferente serviciilor publice furnizate 

Conform recomandării 
de la pct. 5 din Avizul 
Consiliului Legislativ 
nr. 13/05.01.2022. 
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0 1 2 3 4 

şi/sau controlează furnizarea, 
precum şi procedurile de furnizare 
şi numărul de documente solicitate 
beneficiarului pentru furnizarea 
serviciilor publice respective. În 
termen de 10 zile de la finalizarea 
termenului de analiză, fiecare dintre 
instituţiile publice şi organele de 
specialitate ale administraţiei 
publice centrale are obligaţia de a 
înainta Guvernului un raport sintetic 
cu privire la cele constatate, precum 
şi propuneri de intervenţie, precum 
înlăturarea/comasarea de taxe, 
proceduri sau documente. 

sau, după caz, serviciilor publice pentru 
care monitorizează şi/sau controlează 
furnizarea, precum şi procedurile de 
furnizare şi numărul de documente 
solicitate beneficiarului pentru furnizarea 
serviciilor publice respective. Fiecare 
autoritate dintre cele menționate anterior 
are obligaţia de a înainta Guvernului un 
raport sintetic cu privire la cele constatate, 
precum şi propuneri de intervenţie, precum 
înlăturarea/comasarea de taxe, proceduri 
sau documente. 
 

Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 

 

21.   
 
 Art. 16. - În scopul 
implementării prevederilor 
prezentului capitol, în termen de 30 
de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
instituţiile publice şi organele de 
specialitate ale administraţiei 
publice centrale vor emite ordine 
sau instrucţiuni pentru modificarea 
procedurilor de furnizare a 
serviciilor publice. 

 19. Articolul 16 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
 Art. 16. - În scopul implementării 
prevederilor prezentului capitol, instituțiile 
publice, organele de specialitate ale 
administrației publice centrale și locale, 

precum și persoanele juridice de drept 

privat care, potrivit legii, au obținut 

statut de utilitate publică sau sunt 

autorizate să presteze un serviciu public, 
în regim de putere publică, vor emite 
ordine sau instrucţiuni pentru modificarea 
procedurilor de furnizare a serviciilor 
publice. 
 

Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

Conform recomandării 
de la pct. 5 din Avizul 
Consiliului Legislativ 
nr. 13/05.01.2022. 
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0 1 2 3 4 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 

 
22.   

 
ANEXĂ: PLAN DE 
DEZVOLTARE a serviciilor 
publice electronice 2016-2020 

 20. La anexă, titlul se modifică și va 

avea următorul cuprins: 
”ANEXĂ: PLAN DE DEZVOLTARE a 
serviciilor publice electronice” 

 

23.     Art. II. - (1) Obligațiile prevăzute 
la art. 2 alin.(2), art.6, art.10, art. 13 și art. 
16 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, se 
execută în termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, cu 
excepția situațiilor în care aceste obligații 
s-au executat. 
 (2) Planul de dezvoltare a 
serviciilor publice electronice, prevăzut la 
art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 41/2016, va fi elaborat în 
termen de 90 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi. 
 (3) Organele de specialitate ale 
administrației publice locale și persoanele 
juridice de drept privat care, potrivit legii, 
au obținut statut de utilitate publică sau 
sunt autorizate să presteze un serviciu 
public, în regim de putere publică, 
realizează analiza prevăzută la art.13 teza I 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
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41/2016 în termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, iar 
înaintarea către Guvern a documentelor 
prevăzute la art. 13 teza a II-a din aceeași 
ordonanţă se realizează în 10 zile de la 
împlinirea termenului de analiză. Aceste 
prevederi se aplică și instituțiilor publice și 
organelor de specialitate ale administrației 
publice centrale, care nu au executat aceste 
obligații. 
 

Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 

 

24.    Art. II - 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 I, nr. 490 din 30 iunie 2016, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 179/2017, cu completarea adusă 
prin prezenta lege, va fi republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 

 Art. III - 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 I, nr. 490 din 30 iunie 
2016, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 179/2017, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și cu 

modificările și completările aduse prin 
prezenta lege, va fi republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare. 
 

Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Tehnică legislative. 



 
 

 23

Nr. 

Crt. 

Text Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.41/2016 

Text propunere legislativă 
 

Amendamente propuse 

(autor amendamente) 

Motivare 

0 1 2 3 4 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 

 
25.    Art. III - Prezenta lege 

intră în vigoare la 90 de zile de la 
data publicării în Monitorul Oficial 
al României, Partea I. 
 

 Art. IV - Prezenta lege intră în 
vigoare la 180 de zile de la data publicării 
acesteia în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 

Autori: George-Cristian Tuță – Grup 

parlamentar PNL, Simona Bucura-

Oprescu – Grup parlamentar PSD și 

Sebastian Burduja – Grup parlamentar 

PNL 

 

Conform punctului de 
vedere al Guvernului. 

 


