PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din
25 aprilie 2003, cu următoarele modificări şi completări:
1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„Art. 3. – (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă,
termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
a) autorizaţie – actul administrativ emis de autorităţile
administraţiei publice competente prin care se permite
solicitantului desfăşurarea unei anumite activităţi, prestarea unui
serviciu sau exercitarea unei profesii; noţiunea de autorizaţie
include şi avizele, licenţele, permisele, aprobările sau alte
asemenea operaţiuni administrative prealabile sau ulterioare
autorizării;
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b) procedura aprobării tacite – procedura prin care
autorizaţia este considerată acordată dacă autoritatea
administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul
prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizaţii.
(2) Răspunsul negativ al autorităţii administraţiei publice
competente, în termenul prevăzut de lege pentru emiterea
autorizaţiei, nu echivalează cu aprobarea tacită.”
2. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce
alineatul (5), cu următorul cuprins:
„(5)Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), termenul de
emitere sau, după caz, de reînnoire a autorizaţiei se prelungeşte în
mod corespunzător cu 10, respectiv cu 5 zile.”
3. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul
cuprins:
„(3) Instanţa va soluţiona cererea în termen de cel mult 30
de zile de la primirea acesteia, cu citarea părţilor. Participarea
procurorului este obligatorie.”
4. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul
cuprins:
“Art. 10. - (1) Reclamantul depune la instanţă, anexată la
cererea de chemare în judecată, copia cererii de autorizare purtând
numărul şi data înregistrării la autoritatea administraţiei publice
pârâte, însoţită de întreaga documentaţie depusă la aceasta.”
5. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
„ Art. 14 – (1) Constituie abatere disciplinară, dacă nu a fost
săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să
constituie infracţiune, fapta funcţionarului public sau a
personalului contractual din vina căruia autoritatea administraţiei
publice nu a răspuns în termenul prevăzut de lege, aplicându-se
procedura aprobării tacite pentru acordarea sau reînnoirea unei
autorizaţii, şi se sancţionează potrivit Legii nr. 188/1999 privind
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Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările
ulterioare, sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii.
(2) Fapta prevăzută la alin. (1) poate angaja şi răspunderea
civilă, patrimonială sau penală, după caz, a funcţionarului public.”
6. După articolul 15 se introduc articolele 151 şi 152 cu
următorul cuprins:
“Art. 151. - Fapta funcţionarului public care, având
cunoştinţă de solicitarea de autorizare şi de documentaţia acesteia,
cu bună-ştiinţă nu soluţionează cererea în termenul prevăzut de
lege şi face să intervină prezumţia legală a aprobării tacite,
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5
ani.
Art.152. - Exercitarea activităţilor prevăzute la art.2
alin. (1) în afara autorizării exprese a autorităţii publice
competente constituie infracţiunea prevăzută de art. 281 Cod
penal şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.”
7. După articolul 16 se introduce articolul 161 cu
următorul cuprins:
„Art. 161. – Autorităţile administraţiei publice competente
au obligaţia de a controla modul de desfăşurare a activităţilor
efectuate pe baza aprobării tacite şi a lua măsurile legale ce se
impun.”
Art. II. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003
privind procedura aprobării tacite, cu modificările şi completările
aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al
României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
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Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3
noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor articolului 76
alineatul (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
Doru Ioan Tărăcilă

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în
şedinţa din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor
articolului 76 alineatul (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Valer Dorneanu

Bucureşti, 18 noiembrie 2003
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