
Parlamentul României 

 
     








 

 

 

BIROULUI  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2020 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică,  trimis spre 

dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu adresa nr.PLx.365/2020, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Sorin LAZĂR 











Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

Bucureşti, 25.08.2020  
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.77/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.64/2007 privind datoria publică 

 

 

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

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre 

dezbatere pe fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2020 pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

în ședința din data de 10 iunie 2020. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de către Comisia pentru sănătate 

și familie și Consiliul Legislativ. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii online are ca obiect de reglementare 

alinierea prevederilor legislaţiei naţionale la noile evoluţii legate de instrumentele 

financiare promovate de Uniunea Europeană în contextul pandemiei de COVID-19 – 

instrumentul SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – 

sprijin pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență). 

Instrumentul SURE presupune acordarea de asistență financiară sub formă 

de împrumuturi Statelor Membre solicitante din resursele financiare atrase de 

Comisia Europeană pe piața financiară, în baza garanțiilor tuturor Statelor Membre  

ale Uniunii Europene. 
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În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat 

mai sus, în şedinţa online din data de 25 august 2020. 

La lucrările online ale Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 26 

deputați, din totalul de 27 de membri. 

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

prezenți la lucrările online, au hotărât cu majoritate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2020 pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, în forma adoptată de 

Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiect de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 

 

Marilen - Gabriel PIRTEA 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Alexandra Nistor 
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