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C~~nitzat 

Comisia pentru buget, fnanxe, 
activitate bancară şi piaă de capital 

Nr.XXtt / 321/ 2020 

Comisia pentru muncă, familie 
şi protecgie socială 

Nr. XXVII / 163 / 2020 

RAPORT COMUN 
asupra 

proiectului de lege privind aprobarea Ordonanyei de urgenjă a Guvernului 
nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor 

şi angajatorilor în con textul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative 
L351/2020; 

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanxe, activitate bancară şi 

piată de capital şi Comisia pentru muncă, familie şi protecxie socială, prin adresa Î3H1/202,0, 
au fost sesizate de către Biroul permanent al Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării 

raportului comun asupra proiectului de lege menţionat, iniliat de Guvernul RomânieL 

proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri active de 
sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor, în contextul situajiei epidemiologice determinate 
de răspândirea coronavirusului SARS CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative. 

Consiliul Legislativ a transmis tin aviz favorabil. 
Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de lege, cu propuneri de 

modificare. 
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităxi şi 

Comisia economică, industrii şi servicii au transmis avize favorabile. 
La dezbaterea proiectului de lege au participat, în conformitate cu prevederile 

art.63 din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, din partea Guvernului, 
reprezentanţi at Ministerului Muncii şi Protecsiei Sociale. 

În şedinxele din 9 şi 10 iunie 2020, membrii celor două comisii au analizat 
proiectul de lege, avizele şi argumentele prezentate de reprezentanxii Guvernului şi au 
hotărât, cu majoritate de voturi (16 voturi „pentru" şi o "abţinere°), să adopte raport de 
admitere. 
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În consecinjă, Comisia pentru buget, finanYe, activitate bancară şi pială de capital şi 

Comisia pentru muncă, familie şi protecYie socială supun Spre dezbatere şi adoptare; Plenului 
Senatului, raportul de admitere şi proiectul de lege. 

ln raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare şi urmează a Pi adoptat în conformitate cu prevederile art. 76 alin. [2) din 
Constituxia României. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României şi ale art.92 din 
Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Cameră sesizată. 

Preşedinte, Preşedinte, 

Senator Viorel Arcaş Senat,gr°-Ion Rotaru 

Secre tar, 

Senator Romulus Bulacu 

/ 

Secretar, 

Senator Florian Dorel Bodog 
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