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Comisia pentru buget, finanpe, activitate bancara piafa de capital

Nr. XXn/398/06.07.2020

RAPORT
asupra

proiectului de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgen^a a Guvernului 
nr.101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu 

finanfare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare 
pentru perioada de programare 2014-2020

L399/202b

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republican cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru buget, finance, activitate bancara 
§i pia^a de capital, prin adresa L399/2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra proiectului de lege 
pentru aprobarea Ordonanfei de urgenpa a Guvernului nr.101/2020 privind unele 
masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in 
vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014- 
2020, inijiat de Guvernul Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanpei de 
urgenpa a Guvernului nr.101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor 
cu finanpare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru 
perioada de programare 2014-2020, care cuprinde prevederi menite sa premtampine 
eventualele biocaje m special m ceea ce priveste implementarea proiectelor de 
infrastructura de transport, energie, mediu si in zona proiectelor de dezvoltare 
regionala.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanta de urgenta.
Comisia economica, industrii §i servicii, Comisia pentru administratie publica 

§i Comisia pentru energie, infrastructura energetica §i resurse minerale au
transmis avize favorabile.

In sedin^a din data de 06.07.2020, desfasurata prin mijloace electronice, m 
conformitate cu prevederile art.133^ din Regulamentul Senatului, republican cu 
modificarile si completarile ulterioare, membrii Comisiei au analizat proiectul de lege, 
avizele primite si au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte un raport de admitere a 
proiectului de lege pentru respingerea Ordonanfei de urgenfa a Guvernului 
nr.101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din 
fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioada de 
programare 2014-2020, cu amendamente admise, cuprinse in anexa la prezentul 
raport.



Prin amendamentele adoptate, in conformitate cu normele de tehnica legislativa, se 
propune respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.101/2020.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara piaja de capital supune spre 
dezbatere adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere cu amendamente 
admise asupra proiectului de lege pentru respingerea Ordonanpei de urgenpd a 
Guvernului nr.101/2020 privind unele mdsuri pentru implementarea proiectelor cu 
flnantare din fonduri europene in vederea evitdrii riscului de dezangajare pentru 
perioada de programare 2014-2020. Prin adoptarea acestui raport, se supune Plenului 
Senatului proiectul de lege privind respingerea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.101/2020.

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

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitufia Romaniei §i ale art.92 din 
Regulamentul Senatului, republican cu modificarile si completarile ulterioare, Senatul 
este prima Camera sesizata.

Secretar,Pre^edinte,

Senator Romulus BulacuSenator Viorel Arca^

Redactat: A. Clapan/B. Grozea/Avizat; Coord. M. Spiridon



Anexa la raportul nT.XXII/398/06.07.2020

Amendamente admise

la

proiectul de lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgenfa a Guvernului nr.101/2020 privind unele masuri pentru implementarea 
proiectelor cu flnantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020

(L399/2020)

ObservatiiProtect de lege Amendamente admiseNr.crt.
Amendament de tehnica 

legislativa [Tn vederea 
respingerii OrdonanJ:ei de 

urgenja a Guvernului 
nr.101/2020}

1 Titiul legii:
Lege pentru aprobarea Ordonan^ei de urgenja 
a Guvernului nr.101/2020 privind unele masuri 
pentru implementarea proiectelor cu finantare 
din fonduri europene in vederea evitarii riscului 
de dezangajare pentru perioada de programare 
2014-2020

Titiul legii:
Lege pentru respingerea Ordonanfei de 
urgen^a a Guvernului nr.101/2020 privind 
unele masuri pentru implementarea proiectelor 
cu finantare din fonduri europene in vederea 
evitarii riscului de dezangajare pentru perioada 
de programare 2014-2020

Amendament de tehnica 
legislativa [in vederea 

respingerii Ordonan^ei de 
urgen^a a Guvernului 

nr.101/2020}

Articol unic- Se respinge Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr. 101/2020 privind 
unele masuri pentru implementarea proiectelor 
cu finantare din fonduri europene in vederea 
evitarii riscului de dezangajare pentru perioada 
de programare 2014-2020__________________

Articol unic- Se aproba Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 101/2020 privind unele masuri 
pentru implementarea proiectelor cu finantare 
din fonduri europene in vederea evitarii riscului 
de dezangajare pentru perioada de programare 
2014-2020
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