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In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulainentul Senatului,
republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare, Comisia pentru munca,
familie .^i protec(ie sociala si Comisia pentru buget, flnan^e, activitate
bancara si pia^a de capital, prin adresa nr. LI 17/2021, au fost sesizate de
catre Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii 5i elaborarii
raportului comun asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanfei
de urgenfa a Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile
art.47 alin.(6} din Legea nr.500/2002 privind flnanfele publice, inifiat de
Guvernul Romaniei.
Proiectul de lege vizeaza derogarea de la prevederile art.47 alin. (6) din
Legea nr.500/2002 privind finanfele publice, cu modificarile ?i completarile
I

ulterioare, m sensul autorizarii Ministerului Muncii si ProtecJ;iei Sociale ca, in
cadrul proiectului "Cresterea capacitatii MMPS de coordonare metodologica a
SPAS-urilor m vederea Indeplinirii atribu|;iilor §i obligatiilor legale pe domeniul
serviciilor sociale si a cre5terii calitafii serviciilor oferite cetajenilor", sa
cuprinda in listele de investitii 51 sa achizirioneze in conformitate cu prevederile
Legii nr.98/2016, cu modificarile §i completarile ulterioare, documentafii
tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii destinate centrelor
comunitare integrate ^i apartinand celor 139 de unitaji administrativ-teritoriale
marginalizate eligibile.
Consiliul Legislativ a analizat proiectul de ordonanj:a $i a avizat favorabil,
cu observa^ii §i propuneri.
Coniisia pentru afaceri europene a transmis avizul cu nr. IIO-FAVORABIL
§i Coniisia pentru comunicaJ:ii §i tehnologia informafiei a transmis avizul cu nr.
65-FAVORABlL.
in conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului,
republicat, cu modificarile 5! completarile ulterioare, la dezbaterile asupra
proiectului de lege, au participat reprezentanti ai Guvernului Romaniei.
in $edin^ele din data de 11.05.2021 §i 12.05.2021, membrii celor doua
comisii au luat tn dezbatere proiectul de act normativ ?i au hotarat, cu
unanimitate de voturi, sa adopte un raport de admkere, in vederea asigur3ril
infrastructurii optime de functionare a serviciilor comunitare integrate din
comunitajile marginalizate.
in consecinfa, Comlsia pentru munca, familie 51 protecfie sociala §i
Comisia pentru buget, nnan^e, activitate bancara $i piata de capital supun
spre dezbatere ji adoptare, plenului Senatului, raportul comun de admitere a
proiectului de lege.
in raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordlnare ji urmeaza a fi adoptatin conformitate cu prevederile
art.76 alin.(2) din Constitufia Romaniei, republicata.

Potrivit prevederilor art75 alin.(l) din Constitufia Romaniei, republicata,
5i ale art.92 alin.(7) pet. 1 din Regularnentul Senatului. republicat, cu
modificarile si completarile ulterioare, Senatui este prima Camera sesizata.
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