
Expunere de motive

Secţiunea 1 - Titlul propunerii legislative 

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

Secţiunea 2 -Motivul emiterii actului administrativ

Descrierea situaţiei actuale
în prezent, deşi s-au aprobat, de-a lungul timpului, mai multe acte normative 

de birocratizare a administraţiei publice (lato sensu), aceasta încă solicită cetăţenilor 

copii în format fizic pentru diverse acte, cereri, formulare. în acest sens, dispoziţiile 

prezente ale Ordonanţei de urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea imor măsuri de 

simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative sunt lipsite de aplicabilitate practică, atât timp cât 
autorităţile îi obligă pe cetăţeni să vină cu copii de pe diverse acte, altele decât cele 

emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice 

centrale.

I.

Pe lângă unele autorităţi şi instituţii publice, sau chiar în cadrul lor, s-au 

dezvoltat, de-a lungul timpului, adevărate afaceri cu xeroxuri, unele dintre ele oferind 

servicii de fotocopiere mult peste preţul pieţei, profitând de urgenţa şi graba 

cetăţenilor în a-şi rezolva problemele cu administraţia.
Solicitarea copiilor după diverse acte încetineşte şi îngreunează excesiv 

procesul de prestare a serviciilor publice, cu atât mai mult cu cât, în unele locuri, 
serviciile de fotocopiere nu sunt deloc accesibile. De asemenea, trebuie reţinut şi 
faptul că programul cu publicul este unul limitat, cetăţenii nereuşind de cele mai 
multe ori să fotocopieze actele şi să revină la instituţia publică în aceeaşi zi, în 

intervalul de lucru cu publicul.
O altă situaţie de fapt problematică este aceea în care autoritatea sau instituţia 

publică, deşi solicită depunerea unor formulare şi cereri în format fizic, nu asigură, în 

, mod gratuit, modele tipărite pentru aceste document ^Astfel, cetăţenii sunt obligaţi 
deseori să le descarce de pe un site şi să şi le tipărească pe cheltuiala lor. Pe de-o



parte, multe persoane află că trebuie să-şi tipărească cererile şi formularele după ce 

ajung la autoritate, fiind nevoiţi să revină în altă zi cu ele. Pe de altă parte, există 

cetăţeni în vârstă sau cu probleme materiale cărora le este dificil să plătească 

contravaloarea tipăririi unor cereri sau formulare, precum şi costurde cu deplasarea.

II. Schimbări preconizate
în primul rând, propunerea legislativă urmăreşte instituirea obligaţiei în 

sarcina autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale de a pune la dispoziţia 

cetăţenilor, în mod gratuit, în format fizic pe hârtie, dar şi electronic, pe website-ul 
propriu, modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate. 
Astfel, se urmăreşte eficientizarea prestării serviciilor publice, reducerea timpilor în 

relaţia cu publicul şi respectarea principiului accesibilităţii serviciilor publice prevăzut 
de art. 580, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

în al doilea rând, propunerea legislativă obUgă autorităţile şi instituţiile publice 

care solicită copii, în format fizic, pe hârtie, pentru di’ ^erse acte, cereri sau formulare, 
altele decât cele emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale 

administraţiei publice centrale, să asigure, în mod gratuit, fotocopierea acestora. Este 

normal ca autoritatea publică să asigure întreaga infrastructură necesară completării 
şi depunerii cererilor şi formularelor de care tot autoritatea condiţionează prestarea 

unui serviciu public.
în ai treilea rând, propunerea legislativă extinde aplicabilitatea celor două 

măsuri nou instituite şi în sarcina persoanelor 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. Astfel se garantează aceste facilităţi pentru toată 

sfera serviciilor publice, atât la nivel central cât şi la nivel local, prestate de stat sau 

operatori privaţi.
în ansamblu, propunerea legislativă are mei irea de a ajuta cetăţenii să-şi 

rezolve rapid şi simplu procedurile administrative de depunere a unor acte, cereri sau 

formulare la diverse autorităţi şi instituţii. Este interesul tuturor ca actul administrativ 

să fie rapid, uşor de realizat şi fără cheltuieli din partea cetăţenilor. Existenţa unor 

copii tipărite a documentelor pe care autoritatea le solicită, dar şi fotocopierea gratuită, 
la nevoie, a actelor pe care autoritatea le solicită reprezintă premisele unui serviciu 

public de calitate şi eficient.
Prezenta propunere legislativă nu contrazice Legea nr.267/2021, ci o 

completează, în sensul în care, dacă o autoritate publică solicită totuşi copii după 

documente, altele decât cele emise de statul român, fotocopierea să se realizeze gratuit 
de către autoritatea solicitantă. în plus, propunerea legislativă obligă autorităţile



publice să asigure formulare tipărite pentru cetăţenii care au nevoie să solicite un 

serviciu public.
Pentru a oferi cursivitate OUG 41/2016, se propune şi republicarea acestuia în 

concordanţă cu modificările recente survenite asupra lui.

Secţiunea 3 -Impactul socio-economic al prezentului act normativ

I. Impact macro-economic
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 vor fi nevoite să-şi actualizeze cheltuielile cu materiale consumabile şi 
papetărie, ţinând cont şi de gradul de utilizare a documentelor în format fizic, dar şi 
de alternativa dată de lege privind digitalizarea relaţiei dintre cetăţean şi autoritate. 
Astfel, pentru unele autorităţi, prezenta propimere legislativă poate presupune o 

reducere a costurilor dacă respectiva autoritate decide să transfere întreaga procedură 

de depimere de cereri, formulare şi alte documente de către cetăţeni în format 
electronic.
II. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
III. Impactul asupra mediului de afaceri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
IV. Impactul asupra sarcinilor administrative.

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 vor fi nevoite să-şi achiziţioneze aparatura de papetărie necesară acoperirii 
tipăririi şi multiplicării documentelor, formularelor şi cererilor pe care le solicită de la 

cetăţeni.
V, Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii.

Prezentul act normativ nu se referă la. acest subiect.
VI. Impactul social

Cetăţenii îşi vor rezolva mai rapid problemele cu autoritatea, fiind scutiţi şi de 

cheltuieli cu imprimarea şi multiplicarea unor documente pe care tot autoritatea le 

solicită.
VII. Impact asupra mediului



Prezenta propunere legislativă nu va creşte cantitatea de hârtie utilizată de 

administraţie, ci doar mută sarcina acoperirii costurilor cu tipărirea şi multiplicarea 

de la cetăţean către autoritate.

Secţiunea 4 - Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen 

scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Nu este cazul.

Secţiunea 5 - Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare

Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act 
nomiativ:

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate, ca urmare a intrării în vigoare 

a prezentului act normativ;
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor 

dispoziţii:

I.

- Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
II. Conformitatea prezentului act normativ cu legislaţia comunitară în materie 

cazul proiectelor ce transpun prevederi UE 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
III. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative ale UE 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
IV. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.
V. Alte acte normative şi sau documente internaţionale din care decurg 

angajamente
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

VI. Alte informaţii

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.

Iniţiatori,
Sebastian-Ioan BURDUJA, Deputat 
Maria - Gabriela HORGA, Deputat PNL

Olivia - Diana MORAR, Deputat PNL

dana.popescu
Rectangle

dana.popescu
Rectangle



SEMNATARI

ai 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
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