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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 

PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  

 

 
 

Bucureşti, 12.09.2018 
Nr. 4c-6/209 

 
 
 

   Către, 

     BIROUL PERMANENT AL 

     CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative ”LEGE Anti-

birocraţie”, trimisă Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

pentru examinare în fond, cu adresa nr. Plx 275/2018 din 2 mai 2018. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Florin - Claudiu ROMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  
Telefon: 021.414.1125, 021.414.1126; Fax: 021.314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro
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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 

PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

 

 

Bucureşti, 12.09.2018 
Nr. 4c-6/209 

 
 

R A P O R T     
asupra propunerii legislative ”LEGE Anti-birocraţie” 

 
 
 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, prin adresa nr. Plx 275/2018 din 2 

mai 2018, cu dezbaterea în fond, a propunerii legislative ”LEGE Anti-birocraţie”, 

înregistrată la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  cu 

nr.4c-6/209/03.05.2018. 

 Senatul a respins propunerea legislativă în ședința din 25 aprilie 2018. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

- avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.5/03.01.2018) 

- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr.4c-5/248/16.05.2018) 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1211/25.06.2018) 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea interdicției 

instituțiilor și autorităților publice de a solicita persoanelor fizice sau juridice 

beneficiare ale serviciilor publice date sau informații existente în sistemul public, 

nerespectarea acestei interdicți i constituind abatere disciplinară ce atrage 

răspunderea disciplinară a persoanei care a săvâr șit-o. 
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Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, comisia a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 12 septembrie 

2018. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 23 membri ai 

comisiei. 

La dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile 

art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Cozma Felix, 

președinte - Agenția Națională a Funcționarilor Publici. 

 Din analiza inițiativei legislative s-a constatat că aceasta instituie reguli 

insuficient conturate, deoarece, prin reglementarea domeniului debirocratizării, 

exigențele normative menționate nu pot fi îndeplinite doar printr-un singur articol 

structurat în patru alineate. 

 În ceea ce privește soluțiile legislative preconizate, normele propuse nu sunt 

suficiente pentru scopul propus, nu pot fi aplicate în practică și nici nu sunt corelate 

cu ansamblul legislație i în materie. Astfel, referirea generică, lipsită de orice 

circumstanțiere, privind utilizarea de către instituțiile și autoritățile publice a unor 

date și informații aflate în sistemul public, referitoare la persoanele fizice și juridice 

de drept privat, face imposibil de stabilit domeniul de aplicare al reglementării 

propuse. 

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către 

membrii Comisiei, s-a hotărât cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), 

respingerea propunerii legislative ”LEGE Anti-birocraţie”. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 

parte din categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

Florin Claudiu ROMAN 
 

Simona BUCURA OPRESCU 
    

     
  Șef serviciu, Sofia Chelaru 

Consilier parlamentar, Roxana Feraru 
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