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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  

CAMERA DEPUTAŢILOR  
Comisia pentru  Afaceri  Europene 

   
Bucureşti,  3 februarie 2015 
Nr.       4 c-19 / 20 
 

A V I Z   

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2014 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014  

și unele măsuri bugetare 
PL-x. 569 / 2014 

 
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2), art. 11 lit. d), art. 58 şi art. 59 din Regulamentul 
activităților comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru afaceri 
europene a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru afaceri europene a Senatului au fost sesizate, cu 
adresele PL-x 569 / 2014 şi respectiv L-754 / 2014, pentru dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului 
de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare. 
 
Comisiile pentru afaceri europene au fost sesizate deoarece proiectul de act normativ cuprinde 
modificări ale sumelor referitoare la contribuţia naţională aferentă finanţării, la nivelul unor instituţii 
ale administraţiei centrale, a proiectelor din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, programelor 
aferente Pactului Agricol Comun, precum și a altor programe finanțate din fon duri nerambursabile 
post-aderare. 
 
Comisia pentru afaceri europene a Senatului nu a programat dezbaterea propunerii legislative. 
 
Membrii Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților au examinat proiectul de lege sus -
menţionat în şedinţa din 3 februarie 2015.  
 
Lucrările şedinţei au fost conduse de doamna deputat Ana BIRCHALL, preşedinte al Comisiei 
pentru afaceri europene a Camerei Deputaților. 
 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
acestui proiect de lege. 
 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, 
urmând a fi adoptat cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
 
 Din totalul de 23 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost prezenţi la 
dezbateri 19 deputaţi. 
 
 
  

     Preşedinte,       Secretar, 
 

               Ana BIRCHALL      Daniel Cătălin ZAMFIR  
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