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Zius~._.. 

referitor Ia propunerea legislativă pentru completarea art.? 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor 

măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă 

(b610/26.10.2020) 

in temeiul art. 2 aim . (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit, a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru completarea art 7 din Ordonanla 

de urgenlă a Guvernului fly. 4372020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din 

fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de 

urgenJă (b610/26.10.2020). 
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În temeiul art. 5 lit, a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcUonarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 19.11.2020, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.37/18.03.2020, modificată prin Hotărârea Plenului nr. 52/14.05.2020, avizează 

FAVORABIL prezentul proiect de act normativ. 
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