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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 București, 08.07.2020 
Nr. 4c-2/689 
 
PLx.406/2020 

 

 

 
 

BIROUL  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2020 privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei 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.406/2020, Camera Deputaților fiind 
Cameră decizională.  

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

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 
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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 București, 08.07.2020 
Nr. 4c-2/689 
 
PLx.406/2020 

 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.86/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei 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, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2020 privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei 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. 
 Conform prevederilor art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.91 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
ședința online din 23 iunie 2020. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ. 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.63/2020, referitoare la prelungirea termenului pentru încheierea 
contractelor de prestări servicii. Autoritatea pentru Digitalizarea pentru României 
întocmeşte un raport zilnic privind solicitanţii care au transmis o cerere de participare 
validă, raport ce se transmite la Secretariatul General al Guvernului care procedează la 
încheierea contractelor de prestări servicii.  
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 În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menționat mai sus, în ședința 
online din data de 08 iulie 2020. 

La lucrările Comisiei online și-au înregistrat prezența un număr de 27 deputați, din 
totalul de 27 de membri. 

 
În urma examinării proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate, deputații, au hotărât 

cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare 
a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2020 
privind modificarea şi completarea Ordonanţei 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, cu amendamentul 
admis prezentat în Anexă.  

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

legilor ordinare. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 
 
 
 
 
Șef serviciu, 
Giorgiana Ene 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
 Iulia Cazan
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Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE 

În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege cu următoarele amendamente: 

Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
1.  Titlul legii: 

LEGE 
pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.86/2020 

privind modificarea și 
completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.63/2020 
pentru organizarea și 

desfășurarea unor campanii de 
informare publică în contextul 

situației epidemiologice 
determinate de răspândirea 

COVID-19   

Nemodificat 

 

2.  Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.86 din 27 mai 2020 privind 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.63/2020 pentru 
organizarea și desfășurarea unor 
campanii de informare publică în 
contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea 
COVID-19, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.448 din 27 mai 2020. 

Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.86 din 27 mai 2020 privind 
modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.63/2020 pentru 
organizarea și desfășurarea unor 
campanii de informare publică în 
contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea 
COVID-19, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.448 din 27 mai 2020, cu 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
următoarea modificare:

3. Titlul ordonanței de urgență: 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei 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 

   

4. Articol unic. - 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, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 373 din 8 mai 2020, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 

   

5. 1. La articolul 1, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 La articolul 1, alineatul (1), se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 

 

 „Art. 1. - (1) Guvernul difuzează 
contra cost, prin intermediul 
serviciilor de programe de 
televiziune şi radiodifuziune, al 

Nemodificat (1) Guvernul difuzează contra cost, 
prin intermediul serviciilor de 
programe de televiziune şi 
radiodifuziune, al ziarelor tipărite, 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
ziarelor tipărite, revistelor, 
publicaţiilor periodice, al 
furnizorilor de servicii media on-
line şi furnizorilor de publicitate 
prin mijloace de publicitate 
amplasate în localităţi, înregistrate 
în România, campanii de informare 
publică privind măsurile de 
prevenire şi limitare a răspândirii 
coronavirusului SARS-CoV-2, 
precum şi campanii de informare 
publică privind modul de reluare a 
activităţilor economice şi sociale 
după încetarea stării de urgenţă şi 
alertă, pentru o perioadă de 120 de 
zile de la data încheierii în acest 
sens a contractelor de prestări 
servicii, dar nu mai târziu de 31 
octombrie 2020.” 

revistelor, publicaţiilor periodice, 
al furnizorilor de servicii media on 
line şi furnizorilor de publicitate 
prin mijloace de publicitate 
amplasate în localităţi, înregistrate 
în România, campanii de informare 
publică privind măsurile de 
prevenire şi limitare a răspândirii 
coronavirusului SARS - CoV-2, 
precum şi campanii de informare 
publică privind modul de reluare a 
activităților economice şi sociale și 
de promovare a produselor și 
serviciilor românești, în 
conformitate cu prezenta 
ordonanță, pentru o perioadă de 
180 de zile de la data încheierii în 
acest sens a contractelor de 
prestări servicii, dar nu mai 
târziu de 31 decembrie 2020. 
 
Autor: Grup parlamentar PSD 

6. 2. La articolul 7, alineatul (6) se 
abrogă. 

Nemodificat Nemodificat  

7. 3. După articolul 7 se introduce 
un nou articol, articolul 71, cu 
următorul cuprins: 

Nemodificat Nemodificat  

 „Art. 71. - (1) În cazul solicitanţilor 
care au transmis, prin orice mijloc, 
în termenul prevăzut la art. 7 alin. 
(4), o cerere de participare 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
incompletă, Autoritatea pentru 
Digitalizarea României cere 
completarea cu informaţiile şi, 
după caz, cu documentele 
corespunzătoare, inclusiv 
retransmiterea, prin orice mijloace, 
a cererilor de participare la 
campaniile de informare publică. 
(2) Informaţiile şi documentele 
solicitate în conformitate cu 
prevederile alin. (1) se transmit, 
prin mijloacele de comunicare 
indicate de către Autoritatea pentru 
Digitalizarea României, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la data 
primirii solicitării. 

   

 (3) Nerespectarea dispoziţiilor alin. 
(2) atrage nevalidarea cererilor de 
participare a solicitanţilor în cauză 
la campaniile de informare publică 
realizate de Guvern. 

   

 (4) În vederea validării cererii sau 
stabilirii eligibilităţii, Autoritatea 
pentru Digitalizarea României 
poate solicita, în scris, prin orice 
mijloc de comunicare, persoanei 
sau persoanelor juridice care au 
dreptul legal de a certifica aceste 
date, după caz, documente şi 
informaţii suplimentare. 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
 (5) În urma analizei solicitărilor 

transmise, Autoritatea pentru 
Digitalizarea României întocmeşte 
un raport zilnic privind solicitanţii 
care au transmis o cerere de 
participare validă, în conformitate 
cu prevederile art. 7 alin. (2) şi, 
după caz, ale alin. (2) din prezentul 
articol. Raportul se transmite la 
Secretariatul General al Guvernului 
care procedează la încheierea 
contractelor de prestări servicii. 

   

(6) Contractul se semnează de către 
furnizorul de servicii media prin 
semnătură electronică, caz în care 
se transmite Secretariatului General 
al Guvernului prin mijloace 
electronice de comunicare, sau în 
formă olografă, caz în care se 
transmite prin intermediul 
serviciilor poştale.” 

   

8. 4. La articolul 8, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Nemodificat Nemodificat  

„Art. 8. - (1) Rapoartele de 
activitate se verifică de către 
Secretariatul General al 
Guvernului, prin Autoritatea pentru 
Digitalizarea României, înainte de 
efectuarea plăţii fiecărei tranşe 
lunare. În cazul în care se constată 
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Nr. 
crt. 

Text ordonanță Text Senat 
Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
că prestatorul a furnizat date 
nereale privind serviciile prestate, 
Secretariatul General al Guvernului 
dispune rezilierea de îndată a 
contractului, sesizarea organelor 
competente şi procedează la 
recuperarea sumelor acordate în 
legătură cu derularea contractului.” 
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