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RAPORT
la

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului 

nr,97/2020pentru implementarea unor mdsuri de simplificare administrativd in 

domeniulprotecfiei sociale, precum $i pentru acordarea unor drepturi §i beneficii 

de asistenfa sociald in domeniile de activitate in care se menlin restrictii

(L371/2020)

In conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului, republicat, cu 

modificarile completarile ulterioare, Comisia pentru munca, familie ^i protecfie 

sociala, prin adresa nr. L371/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 

Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului, asupra Proiectului de lege 

privind aprobarea Ordonanfei de urgenfd a Guvernului nr,97/2020 pentru 

implementarea unor mdsuri de simplificare administrativd in domeniul protecfiei 

sociale, precum §i pentru acordarea unor drepturi §i beneficii de asistenfd sociald 

in domeniile de activitate in care se menfin restricfii, ini{iat de Guvemul Romaniei.

Proiectul de ordonanta de urgenta are ca obiect de reglementare acordarea unor 

drepturi si beneficii de asistenta sociala in domeniile in care se mentin restrictiile de 

activitate, depunerea prin mijloace electronice de comunicare a cererilor, declaratiilor
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documentelor doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asistenfa sociala, 

desfa^urarea programelor de formare profesionala autorizate §i a examenelor de 

absoivire online, acordarea ajutorului de deces in cazul persoanelor beneficiare de 

drepturile prevazute de Ordonanfa de urgenta a Guvemului nr.l11/2010 privind 

concediul si indemniza|ia lunara pentru cre^terea copiilor, aprobata cu modificari prin 

Legea nr.132/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare.

Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil cu nr. 570/12.06.2020.

Comisia pentru sanatate publica, Comisia pentru comunicatii §i tehnologia 

informatiei, Comisia economica, industrii §i servicii, Comisia pentru buget, finance, 

activitate .bancara §i pia^a de capital, Comisia pentru drepturile omului, egalitate de 

^anse, culte §i minoritati, Comisia pentru administra^ie publica au transmise avize 

favorabile, iar Comisia pentru mvajamant, ^tiin^a, tineret §i sport a transmis un aviz 

favorabil cu un amendament admis. Amendamentul introduce posibilitatea pentru 

universitati de a desfa^ura in sistem online programe de formare profesionala, in baza 

Ordonanfei nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulfilor, republicata, cu 

modificMle §i completarile ulterioare. Amendamentul a fost adoptat cu unanimitate 

de voturi, se regase§te in anexa la prezentul raport §i este de competenfa decizionala a 

Camerei Deputatilor.

Avand in vedere necesitatea instituirii unor masuri de protectie sociala in 

contextul situafiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS- 

CoV-2, in urma fmalizarii dezbaterilor, in §edinta din data de 23 iunie a.c., Comisia 

pentru munca, familie §i protecfie sociala a hotarat cu unanimitatea voturilor 

senatorilorprezen^i, intocmirea unui raport de admitere cu un amendament admis.
A

In consecin^a, Comisia pentru munca, familie §i protecjie sociala supune spre 

dezbatere §i adoptare, plenului Senatului, raportui de admitere cu amendamente 

admise.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice §i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art.76 alin.(l) 

din Constitu^ia Romaniei, republicata.
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Potrivit art.75 alin.(l) din Constitu^ia Romaniei, republicata, §i ale art.92 

alin.(7) pet. 2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, SenatuI este prima Camera sesizata.

Pre^edinte, Secretary

Senator Ion ROTARU Senator Florian-Dorel BODOG
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Anexa la Raportui Nr. XXVII/174/23.06.2020

AMENDAMENT ADMIS

la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgent a Guvernului nr.97/2020 pentru 
implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protecjiiei sociale, precum pentru 

acordarea unor drepturi beneficii de asisten(a sociala in domeniile de activitate in care se men^in
restricjii

(L371/2020)

Nr. Text OUG 97/2020 Amendament Observatii
Crt.

Autor amendament: 
Ecaterina Andronescu 
- Senator PSD

Art. 2. ■ La articolul 2, alin. (1) se completeaza dupa 
cum urmeaza:

1.
(1) Programeie de formare profesionala a 
aduitiior, organizate in condipiile Ordonanfei 
Guvernului nr. „Art. 2. -

(1) Programeie de formare profesionala a 
adultilor, organizate in conditiile Ordonantei 
Guvernului nr. 129/2000 privind formarea 
profesionala a adulfilor, republicata, cu 
modificarlle si completarile ulterioare, se pot 
desfasura si in sistem on-line, in universitap, 
cu notificarea comisiei de autorizare, pentru 
urmatoarele activitati:

a) pregatirea teoretica a persoanelor, din 
cadrul tuturor programelor de formare 
autorizate;

129/2000 privind 
profesionala a adulplor, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se pot 
desfa§ura si in sistem on-line, cu notificarea 
comisiei de autorizare, pentru urmatoarele 
activitati:

formarea
Motivare:
Pentru a da dreptul 
tuturor formatorilor de 
a organiza cursurile de 
formare a adultilor m 
sistem online, avdnd in 
vedere ca universitdfile 
dispun de platforme 
educationale.

a) pregatirea teoretica a persoanelor, din cadrul 
tuturor programelor de formare autorizate;

b) pregatirea practica a persoanelor, din cadrul 
programelor de initiere, specializare si 
perfecponare, care nu implica activitati practice 
care trebuie sa se desfasoare intr-un spapu cu
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dotari specifice, conform standardului 
ocupational;

c) susfinerea examenului de absolvire a 
programelor de initiere, specializare si 
perfectionare desfasurate in sistem on-line.

b) pregatirea practica a persoanelor, din cadrul 
programelor de Initiere, specializare si 
perfectionare, care nu implica activitati 
practice care trebuie sa se desfa§oare intr-un 
spatiu cu dotari specifice, conform standardului 
ocupational;

c) sustinerea examenului de absolvire a 
programelor de initiere, specializare si 
perfectionare desfasurate m sistem on-line."
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