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AVIZ

asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului 
nr.94/2020 privind unele masuri pentru flnan^area din fonduri europene a unor

Programe Na^ionale

Comisia economica, industrii §i servicii a fost sesizata cu adresa nr. L368/2020 pentru 

dezbaterea §i avizarea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgenfd a 

Guvernului nr.94/2020 privind unele masuri pentru finanfarea din fonduri europene a unor 

Programe Nafonale, initial de Guvemul Rom^iei.

Pe parcursul mai multor §edinte, Comisia economica, industrii §i servicii a analizat 

proiectul de lege §i a hotarat in unanimitate de voturi sa adopte aviz favorabil cu un 

amendament admis, cuprins in anexa la prezentul aviz.
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S.

Anexa la Aviz nr.XX/339/22.06.2020Comisia economica, industrii servicii

AMEND AMENT ADMIS
la

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr.94/2020 privind unele masuri pentru finanfarea din fonduri
europene a unor Programe Nafionale

(L368/2020)

Text proiect de lege MotivareNr.crt. Amendament

1. Art 1 se modifica ^i se completeaza 
dupa cum urmeaza: Avand in vedere importanta educatiei, in 

general, la nivelul intregii societafi, precum §i 
importanta educatiei online in contextul 
pandemiei COVID-19, in mod specific, este 
imperios necesara aprobarea finant^ii din 
fonduri europene inclusiv pentru Programele 
Nationale derulate in acest domeniu.

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

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

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

c) digitalizarea 
desfa§urate de mediul de afaceri, 
inclusiv dezvoltarea de

Art. 1.
urgenta reglementeaza cadrul general 
privind aprobarea finant&*ii din 
fonduri europene a Programelor 
Nationale aferente urmatoarelor 
domenii:

Mai mult decat atat, in contextul actual general 
de pandemia COVID-19 este necesara 
identificarea §i implementarea unor masuri 
pentru asigurarea accesului tuturor elevilor, 
inclusiv a celor vulnerabili sau din zonele 
izolate, la educatie. Ca urmare a pandemiei 
provocarile curente sunt legate de intoarcerea 
elevilor la §coala in siguranta.

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

b) sustinerea antreprenoriatului, a 
structurilor de economie
sociala §i a altor initiative ale 
mediului de afaceri; 

c) digitalizarea
activitatilor

activitatilor 
desfa?urate de mediul de



^s.

De exemplu, in acest an §colar, nu to^i elevii 
din Romania au avut acces la invatamantul 
online. Consecinta acestui lucru consta in 
faptul ca, tot mai multi copii ce provin din 
mediile vulnerabile pierd contactul cu §coala §i 
risca, astfel, sa migreze catre statisticile 
abandonului §colar.

afaceri, inclusiv dezvoltarea de 
competente 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 v^stnice;

f) investitii in domeniul
cercetarii-dezvolt^ii 
inov^ii.

competence digitale ale foifei 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 in domeniul cercet^ii- 
dezvoltarii §i inovarii.

g) susfinerea 
sistemului de educafie prin 
invaCare online

In educaCie, asigurarea unui echilibru intre 
actiunile necesare §i urgente §i reformele 
structurale, cu elemente de asigurare a 
durabilitaCii, este absolut necesar.

dezvoltarii§1
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