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AVIZ COMUN 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2019 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (10) din Regulamentul activităților 

comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Comisia pentru afaceri 

europene a Camerei Deputaților și Comisia pentru afaceri europene a Senatului au 

fost sesizate, spre dezbatere și avizare, cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului 

de stat pe anul 2019, trimis comisiilor cu adresele PLx. 151/2020, respectiv L. 

230/2020. 

Prin obiectul de relementare și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

Conform adresei nr. 428076 din 29.11.2019, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a 

hotărât avizarea propunerilor de buget, rectificate pentru anul 2019, în temeiul 

prevederilor art. 4 lit. d) pct. 5 din Legea nr. 415/2002 privind organizarea și 

funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, cu modificările și completările 

ulterioare. 

În ședința sa din 27.11.2019, Consiliul Fiscal a apreciat că sunt necesare măsuri de 

consolidare fiscală. 

Conform adresei nr. 6042 din 27. 11.2019, Consiliul Economic și Social a avizat 

favorabil, cu observații, proiectul de act normativ. 

Conform adresei nr. 971 din 29.11.2019, Consiliul Legislativ a avizat favorabil 

proiectul de Ordonanță de Urgență, cu observații și propuneri. 

Membrii Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților au examinat 

proiectul de Lege sus-menționat, în ședința din data de 28 aprilie 2020. La lucrările 

online a participat doamna Carmen Moraru, secretar de stat, Ministerul Fondurilor 

Europene. 

Membrii Comisiei pentru afaceri europene a Senatului au examinat proiectul de Lege 

sus-menționat, în ședința din data de 29 aprilie 2020. La lucrările online au 

participat doamna Carmen Moraru, secretar de stat, Ministerul Fondurilor Europene 

și domnul Attila Gyorgy, secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice. 

În urma dezbaterilor, în raport cu atribuțiile comisiilor, membrii comisiilor au hotărât 

cu 21 voturi “pentru”, 1 “împotrivă” și 2 “abțineri”, avizarea favorabilă a proiectului 

de Lege. 

PREȘEDINTE,        PREȘEDINTE, 
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