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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

Bucureşti 
  

14 martie 2023 

Nr.   4c-7/738 

 PLx. 689/2022 

  

 

   Către, 

 

BIROUL PERMANENT AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.1 

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, transmis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului pentru dezbatere în fond, cu adresa nr. PLx. 689/2022 din 31 octombrie 2022. 

 

PREŞEDINTE, 
 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 

 

 

nicoleta.toma
Original
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 

 

Bucureşti 
  

14 martie 2023 

Nr.   4c-7/738 

  

PLx. 689/2022 

 
R A P O R T    

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.1 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 

 

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 proiectul de Lege pentru modificarea art.1 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, 

transmis cu adresa nr. PLx. 689/2022 din 31 octombrie 2022, înregistrat cu nr.4c-7/738  din 1 

noiembrie 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 adoptat proiectul de lege în ședința din 24 

octombrie 2022, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituția României, 

republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 1067 din 

21 septembrie 2022.  

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat 

favorabil, conform avizului nr. 4c-6/453 din 29 iunie 2022. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a avizat favorabil, conform 

avizului nr. 4c-19/211 din 8 noiembrie 2022. 
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Comisia pentru știință și tehnologie a avizat favorabil, conform avizului nr. 4c-24/155 

din 9 noiembrie 2022. 

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

13/1004 din 27 februarie 2023. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr.41/2016 în sensul ca, în cazul în care furnizarea serviciilor publice se realizează 

cu perceperea de taxe/tarife/comisioane, după caz, să se prevadă în mod expres obligaţia 

instituţiilor publice şi a organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale de a publica, 

din oficiu, pe website-ul propriu şi în punctul de contact unic electronic, şi 

taxele/tarifele/comisioanele practicate. 

 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 14 martie 2023.  

La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului deputații au 

fost prezenți 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 au participat în calitate 

de invitați: domnul Claudiu Răcuci - secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației și Adrian Petcu - subsecretar de stat în cadrul Ministerului Administrației 

și Internelor. 

 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate  de voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea art.1 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, 

în forma adoptată de Senat. 

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

legilor ordinare. 

 

PREȘEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

Radu-Marcel TUHUŢ 

 
 
 
 
 

Sef serviciu, Cristian BITEA  

Consilier parlamentar Nicoleta TOMA 


