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              CONFORM CU ORIGINALUL               
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

Nr.4c-19/65/12.04.2022 
 

PLx nr.146/2022 
 

AVIZ 
asupra propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare 
la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea 

unor acte normative 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre 
avizare, propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare 
la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea 
unor acte normative (PLx nr.146/2022). 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observații și 
propuneri, conform avizului nr.13/04.01.2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ, 
conform avizului nr. 8316/14.12.2021. 

Guvernul prin punctul de vedere transmis  susține adoptarea inițiativei 
legislative, cu observații. 
 Senatul a respins proiectul de lege în ședința din data de 21.03.2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.41/2016, în sensul instituirii în sarcina instituțiilor publice, 
organelor de specialitate ale administrației centrale și locale și persoanelor juridice de 
drept privat, care au obținut, potrivit legii, statut de utilitate publică sau sunt autorizate 
să presteze un serviciu public, a unei obligații de a pune la dispoziția cetățenilor, 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 inițiatorilor, 
demersul legislativ urmărește eficientizarea prestării serviciilor publice, reducerea 
timpilor în relația cu publicul și respectarea principiului accesibilității serviciilor publice. 

În raport cu obiectul de reglementare, inițiativa legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 
Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de 
lege în ședința din 12 aprilie 2022 și au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a acesteia.                                   
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