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A V I Z 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2019 privind 

stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional 
"Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021" 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei  Deputaţilor, republicat, Comisia 

pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în 

procedură de urgență, prin adresa nr. PLx 371 din 18 septembrie 2019, cu proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru 

susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional "Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 

2021". 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru 

administraţie publică și  amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege sus menţionat în şedinţa din 1 

octombrie 2019. 

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

favorabilă a proiectului de lege. 

 
 

PREŞEDINTE SECRETAR 

FLORIN - CLAUDIU ROMAN SIMONA BUCURA - OPRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: 
Șef serviciu, Sofia Chelaru   
Consilier parlamentar Beatrice Meianu 

 
Bucureşti, 

 
1 octombrie  2019 
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