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A V I Z  C O M U N 
 

asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a 
Guvernului nr. 122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 
și la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de 

către statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar, către CEC 
BANK S.A. 

 
Comisia pentru cultură şi media a Senatului şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă a Camerei Deputaţilor au fost sesizate spre dezbatere şi avizare cu Proiectul de 
lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 122/2021 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 și la instituirea cadrului legal pentru acordarea 
unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de 
acționar, către CEC BANK S.A., transmis cu adresele L524/10.12.2021 şi, respectiv, PL-x nr. 
598/10.12.2021, pentru dezbatere pe fond fiind sesizate Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale 
celor două Camere ale Parlamentului. 

Potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 

Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa comună a Comisiilor pentru cultură ale celor 
două Camere ale Parlamentului, în data de 21 decembrie 2021, în vederea întocmirii avizului 
comun.  

  La încheierea dezbaterilor, membrii Comisiilor pentru cultură ale celor două Camere ale 
Parlamentului au avizat favorabil, fără amendamente, cu majoritatea voturilor parlamentarilor 
prezenţi, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 122/2021 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 și la instituirea cadrului legal pentru 
acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, în 
calitate de acționar, către CEC BANK S.A. 
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