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Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

 București, 07.04.2021  
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PLx 10/2021 

 

 

 
 
 

BIROUL  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.169/2020 privind completarea 
art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea şi 
desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19, trimis cu adresa nr. 
PLx.10/2021 din 2 februarie 2021, Camera Deputaților fiind Cameră decizională. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan Iulian - Huţucă 
 

 

 

 

 

laura.gheorghe
Original
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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii de 

informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea COVID-19 

 
În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, prin adresa nr. PLx.10/2021 din 2 februarie 
2021, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.169/2020 privind completarea 
art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea şi 
desfăşurarea unor campanii de informare publică în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea COVID-19. 

 Aceast proiect de Lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată în şedinţa din 28 decembrie 2020, cu respectarea prevederilor art.76, 
alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată și ale 
art.91 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat,cu modificările şi 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Camera decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 
ale Consiliului Legislativ, Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în 
masă, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Comisiei juridică, de 
disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului şi avizul nefavorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
redistribuirea sumelor prevăzute din bugetul de stat între categoriile de servicii media 
sau între servicii, în cadrul aceleiaşi categorii, la propunerea motivată a Autorităţii 
pentru Digitalizarea României, cu încadrarea în bugetul aprobat, în funcţie de cererile 
furnizorilor media validate în cadrul campaniilor de informare publică şi de 
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disponibilităţile bugetare înregistrate la data de 1 octombrie 2020, pe fiecare 
categorie de servicii; redistribuirea se va face prin ordin al secretarului general al 
Guvernului, cu respectarea procentelor prevazute la alin.(l) şi a ordinii în care au fost 
înregistrate cererile. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de Lege menționat mai sus, în 
ședința cu prezenţă atât fizică cât şi online, din data de 07 aprilie 2021.     

La lucrările Comisiei, deputaţii și-au înregistrat prezența conform listei de 
prezenţă . 

La dezbaterea a proiectului de Lege a participat, în calitate de invitat, 
domnul Lucian Ovidiu Heiuş secretar de stat  în Ministerul Finanţelor. 

În urma examinării proiectului de Lege, deputații prezenți la lucrările  
comisie au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
un raport de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţã a Guvernului nr.169/2020 privind completarea art.3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.63/2020 pentru organizarea şi desfăşurarea unor campanii 
de informare publică în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 
răspândirea COVID-19, în forma adoptată de Senat. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Bogdan - Iulian HUŢUCĂ 

 

SECRETAR, 
 

Iulius - Marian FIRCZAK 

 
 
 
 

Şef serviciu, 
Giorgiana Ene 

 
 

               Expert parlamentar, 
               Laura Elena Gheorghe 
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