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RAPORT
asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgent a 

Guvernului nr.94/2020 privind unele masuri pentru finantarea din fonduri
europene a unor Programe Nationale

L368/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i 
pia^a de capital, prin adresa L368/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, m vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra proiectului de lege pentru 
aprobarea Ordonanpei de urgenpd a Guvernului nr.94/2020 privind unele masuri pentru 
finanparea din fonduri europene a unor Programe Napionale, ini^iatde Guvernul Romaniei.

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2020 privind unele masuri pentru 
finantarea din fonduri europene a unor Programe Nationale se reglementeaza cadrul general 
privind aprobarea si includerea la finantare din fonduri europene a programelor nationale din 
anumite domenii.

Acoperirea eventualelor depasiri ale limitelor maxime care pot fi suportate din 
alocarile programelor operationale prin mecanismul legal de supracontractare, ca urmare a 
includerii la finantare a unor Programe Nationale, se asigura din bugetul de stat, prin bugetul 
ordonatorului principal de credite din care face parte programul operational, daca 
programele nationale nu pot fi incluse la finantare din fonduri externe nerambursabile in 
perioada de programare 2021-2027.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanta de urgenta.

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de ^anse, culte ^i minoritati si 
Comisia pentru munca, familie $i protecfie sociala au avizat favorabil proiectul de lege.

Comisia economica, industrii si servicii a transmis un aviz favorabil, cu un 
amendament admis.



La dezbaterea proiectului de lege a participat, m conformitate cu prevederile art.63 din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, din partea 
Guvernului, doamna Carmen Moraru, secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene.

In sedinta din data de 22.06.2020, desfasurata prin mijloace electronice, in 
conformitate cu prevederile art.133^ din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 
si completarile ulterioare, membrii comisiei au analizat proiectul de lege, avizele primite, 
punctul de vedere al Ministerului Fondurilor Europene si amendamentele propose si au 
hotarat, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenfi [8 voturi „pentru” si o „abtinere"), sa 
adopte raport de admitere cu amendamente admise. Amendamentele admise sunt 
cuprinse m anexa care face parte integrants din prezentul raport.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i piafa de capital supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere cu amendamente admise 
si proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare si urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art. 76 alin. [2] din 
Constitutia Romaniei.

Potrivit prevederilor art. 75 din Constitufia Romaniei 5i ale art. 92 alin. [7) pet. 1 din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Secretar,Pre^edinte,

Senator Romulus BulacuSenator Viorel Arca^
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Anexa la raportul nr. XXII/ 348 /22.06.2020

AMENDAMENTE ADMISE

la proiectui de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgent a Guvernului nr.94/2020 privind unele masuri pentru flnantarea din
fonduri europene a unor Programe Nationale

(L368/2020)

MotivareText proiect de lege (L368/2020) Text amendamenteNr.crt.

Amendament admis de Comisia pentru 
buget, finante, activitate bancara pia^a de 
capital cu majoritate de voturi (8 voturi 
pentru si o abtinere].

La art. 1 dupa litera f), se introduce 
o litera noua, lit g) cu urmatorul 
cuprins:

1.

Prezenta ordonanta deArt 1.
urgenta reglementeaza cadrul general 
privind aprobarea finantarii din 
fonduri europene a Programelor 
Nationale aferente urmatoarelor 
domenii:

Art. 1. - Prezenta ordonanta de 
urgenta reglementeaza cadrul 
general privind aprobarea finantarii 
din fonduri europene a Programelor 
Nationale aferente urmatoarelor 
domenii:

a) integrare pe piata muncii a 
categoriilor sociale considerate 
prioritate la nivel national;

b) sustinerea antreprenoriatului, 
a structurilor de economic 
sociala si a altor initiative ale 
mediului de afaceri;

c) digitalizarea 
desfasurate de mediul de 
afaceri, inclusiv dezvoltarea de 
competence digitale ale fortei 
de munca;

d) masuri active de ocupare a

a] integrare pe piata muncii a
socialecategoriilor 

considerate prioritate la nivel 
national;

b) sustinerea 
antreprenoriatului, 
structurilor de economic 
sociala si a altor initiative ale 
mediului de afaceri;

c) digitalizarea

a

activitatilor

activitatilor 
desfasurate de mediul de 
afaceri, inclusiv dezvoltarea 
de competence digitale ale



fortei de munca;
d) masuri active de ocupare a 

fortei de munca;
e) masuri active pentru

dezvoltarea serviciilor de 
asistenta comunitara pentru 
persoanele varstnice;

f) investitii m domeniul
cercetarii-dezvoltarii 
inovarii.

fortei de munca;
e) masuri active pentru

dezvoltarea serviciilor de 
asistenta comunitara pentru 
persoanele varstnice;

f) investitii in domeniul
cercetarii-dezvoltarii 
inovarii.

g) sustinerea 
sistemului de educatie prin 
invatare online

§i

dezvoltariisi

Autor: Senator Silvia Dinica,

Grup parlamentar USR

Amendament admis de Comisia pentru 
buget, finante, activitate bancara ^i piafa de 
capital cu majoritate de voturi (8 voturi 
pentru si o abtinere].

La art. 1 dupa litera g), se introduce 
o litera noua, lit h) cu urmatorul 
cuprins:

2

Art 1.Art 1.

h) masuri active si investitii in 
domeniul tineret si sport

Auton Senator Tanczos Barna,

Grup parlamentar UDMR


