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Domnului deputat, 
Lazăr Sorin, 
Președintele comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci 
 

Domnului senator, 
Arcaș I. Viorel, 
Președintele comisiei pentru buget, 
finanțe, activitate bancare și piață de 
capital 

 
 
 

AVIZ  
asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 
 
 
 
 În  conformitate  cu  prevederile  art.21 din  Regulamentul activităților 
comune ale Camerei   Deputaţilor și Senatului, republicată, Comisia  pentru  
drepturile   omului,    culte   şi  problemele  minorităţilor  naţionale și Comisia 
pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi  ale Camerei Deputaților și 
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorități a Senatului, 
au fost sesizate, spre dezbate și avizare în procedură de urgență, cu  Proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019,  înregistrat  cu  nr. PL-X 151 
din 23 aprilie 2020, respectiv nr. L230 din 23 aprilie 2020. 
 
 
 
 

elena.zorila
Conf cu originalul



 
 

În cadrul şedinţelor online ale Comisiei  pentru  drepturile   omului, culte   şi  
problemele  minorităţilor  naţionale din data de 28.04.2020, Comisiei pentru 
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din data de 28.04.2020 și Comisiei 
pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorități din data de 
29.04.2020, membrii comisiilor au examinat proiectul de lege şi,  în  urma  
dezbaterilor,  au  hotărât  cu majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți să 
acorde aviz favorabil  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2019. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat 

Iusein IBRAM 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat 

Iurişniţi Cristina-Ionela 

PREŞEDINTE, 
Senator 

DERZSI Ákos 
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