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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru Industrii şi Servicii 

                                                                                 

                                                 

Bucureşti 15.02.2017 

                                         Nr. 4c-3/12/2017 

 

 

AVIZ 

 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul activităților comune ale 

Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost 

sesizată spre avizare cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 14/2016 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2016 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, transmis cu adresa P.L.x. 

3/2017 din data de 10 ianuarie 2017, care va fi transmis comisiilor pentru buget, 

finanțe și bănci ale celor două Camere, care sunt sesizate în fond. 

Consiliul Legislativ, prin adresa nr. 777/10.08.2016, a avizat favorabil 

proiectul de ordonanță, cu unele observaţii şi propuneri. 

Prezentul proiect de ordonanță are ca obiect de reglementare rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2016, aprobat prin Legea nr. 339/2015, în sensul majorării 

veniturilor cu suma de 2.951,2 milioane lei și a cheltuielilor cu suma de 3.531,9 
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milioane lei, ceea ce implică o majorare corespunzătoare a deficitului bugetar în 

cuantum de 580,7 milioane lei. Detalierea influențelor la nivelul subdiviziunilor 

clasificației bugetare (subcapitol, paragraf, articol și alineat) se va realiza de către 

ordonatorii principali de credite, prin bugetele proprii, ce urmează a fi aprobate în 

termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I a 

ordonanței de rectificare a bugetului de stat pe anul 2016. 

Examinarea proiectului de Lege a avut loc în sedinţa comisiei din data de 

15.02.2017. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

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

categoria legilor organice. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 

 

 

 

 

 
Consilier parlamentar Gondoș Viorela 

Consilier parlamentar Neicu Cristina 

Consilier parlamentar: Isabela Patricia Robe 

Consilier parlamentar: Cumpătă Lucian 
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