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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.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2017 
 

 În conformitate cu art.21 din Regulamentul activităților comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru administraţie publică și 
amenajarea teritoriului a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru administraţie 
publică și organizarea teritoriului de la Senat  au fost sesizate, prin adresele nr. 
PLx. 302 din 27 septembrie 2017 şi L374 din 27 septembrie 2017, pentru 
dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei  de urgență 
a Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017. 
  Potrivit prevederilor art.24 din Regulamentul activităților comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, membrii comisiilor au examinat proiectul de lege 
mai sus-menţionat în şedinţa din 11 octombrie 2017. 

 In urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii comisiilor au 
hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei  de urgență a Guvernului nr.63/2017 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2017.  
  Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
   
 

VICEPREŞEDINTE,          PREŞEDINTE, 
                         Ion CĂLIN                  Florin CÂRCIUMARU     
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