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Comisia pentru Administrafie Publica

!Nr. XXX/309/26,10.2020

RAPOET

Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfd aasupra
Guvernului nr,169/2020 privind completarea art3 din Ordonanta de urgentd a 

Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea si desfdsurarea unor campanii de 

informare publica in contextul situatiei epidemiologice determinate de
rdspdndirea COVID-19

(L625/2020)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu- 
modificarile ulterioare, Comisia pentru administrajiie publica, prin adresa nr.i 
L625/2020 din data de 12.10.2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in procedura de urgenta, in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra, 
Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfd a Guvernului nr.169/2020 
privind completarea art3 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.63/2020 pentru 
organizarea si desfdsurarea unor campanii de informare publica in contextul situatiei 
epidemiologice determinate de rdspdndirea COVID-19, iniliat de: Guvernul Romaniei.

Potrivit Expunerii de Motive, proiectul de lege " vizeaza redistribuirea unor sume; 
de bani, din bugetul aprobat si neutilizat al unor campanii de informare media, unor alte' 
categorii de servicii media, la cererea acestora, precum si ca urmare a propunerii^ 
motivate a Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, in functie de disponibilitatile; 
banesti disponibile la data de 1 octombrie 2020." i

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de lege §i a transmis un aviz favorabil.

1



Comisia de cultura §i media a analizat proiectul de lege §i a transmis un aviz
favorabil.

Comisia pentru comunicatii si tehnologia informatiei a analizat proiectul de 
lege a transmis un aviz favorabil. ' ’ ................

Comisia pentru drepturile omului, egaiitate de $anse, culte $i minorital:i 
informatiei a analizat proiectul de lege §i a transmis un aviz negativ.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara $i pia^a de capital a analizat 
proiectul de lege §i a transmis un aviz negativ.

Comisia economica, industrii §i servicii a analizat proiectul de lege §i a transmis 
un aviz favorabil.

Guvernul nu a transmis un punct de vedere scris asupra proiectului de lege.

In cadrul sedintei din 26.10.2020, membrii comisiei au analizat propunerea 
legislativa §i au hotarat, cu majoritatea voturilor membrilor prezenfi, sa adopte raport 
de admitere fara amendamente.

La lucrarile comisiei au fost prezen^i 8 senator! din totalul de 11 membrii ai 
comisiei. Raportul a fost adoptat cu 7 voturi.

Prin con^inutul sau normativ, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare §i urmeaza a fi adoptat in conformitate cu prevederile art.76 alin(2) din 
Constituliia Romaniei, republicata.

Potrivit art.75 alin.(l] din Constitul:ia Romaniei, republicata §i al art.92 alin.(7) pctl 
din Regulamentul Senatului, republicat cu modificarile ulterioare, Senatul este Prima' 
Camera sesizata.

Comisia pentru administrajie publica supune spre dezbatere §i adoptare, Plenului
SenatuluLraportul de admitere §i proiectul de lege.

Pre^dinte, Secretar,

Senator FI<wiri Carciumaru Senator Eugen Dogariu
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