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RAPORT
asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgentd a 

Guvernului nr.100/2020pentru prorogarea termenuluiprevdzut la arUlll 
alin.(3) din Ordonanfa de urgenfd a Guvernului nrJ/2020privind unele 
mdsuri fiscal-bugetare §i pentru modificarea §i completarea unor acte

normative
A

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, cu 
modific^ile ulterioare, Comisia pentru munca, familie §i protec^ie sociala, prin 
adresa nr. L398/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in 
vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului, asupra proiectului de lege privind 
aprobarea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nrAOO/2020 pentru 
prorogarea termenului prevdzut la art III alin. (3) din Ordonanfa de urgenfd a 
Guvernului nrA/2020 privind unele mdsuri fiscal-bugetare §i pentru 
modificarea §i completarea unor acte normative, initiator Guvemul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea termenului 
prevazut la art.III alin.(3) din Ordonan^a de urgenta a Guvernului nr. 1/2020 
privind unele masuri fiscal-bugetare §i pentru modificarea §i completarea unor 
acte normative.

Consiliul Legislativ transmite un aviz favorabil.
Comisia pentru politica externa a transmis un aviz favorabil, iar, 

Comisia pentru buget,. finance, activitate bancara ?i pia^a de capital a transmis un 
aviz negativ.

Avand in vedere argumentele cu privire la imposibilitatea organizarii 
concursurilor pentru ocuparea posturilor libere §i acoperirea deficitului de 
personal in cadrul MAE, in ?edinta din 07 iulie a.c., membrii Comisiei pentru 
munca, familie |i protec^ie sociala au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte
raport de admitere.

In consecinja, Comisia pentru munca, familie §i protecfie sociala 
supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportui de admitere ^i 
proiectul de lege.



in raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.

Proiectul de lege urmeaza a fi adoptat de Senat in calitate de prima
Camera sesizata.

Pre^edinte, Secretar,
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