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Domnului deputat, 
Bogdan-Iulian HUŢUCĂ, 
Președintele Comisiei pentru buget, 
finanțe și bănci 
 

      Domnului senator, 
      Claudiu-Marinel MUREŞAN, 
      Președintele Comisiei pentru   

buget, finanțe, activitate bancară și 
piață de capital 

 
 

AVIZ COMUN 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 
 
 
 În  conformitate  cu  prevederile  art.21 din  Regulamentul activităților comune 
ale Camerei   Deputaţilor și Senatului, Comisia  pentru  drepturile   omului,    culte   
şi  problemele  minorităţilor  naţionale a Camerei Deputaților și Comisia pentru 
drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorități a Senatului au fost sesizate, 
spre avizare în procedură de urgență, cu  proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.201/2020 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020,  înregistrat  cu  nr. PL-X 223 din 25 mai 2021, 
respectiv nr. L186 din 25 mai 2021. 

Membrii Comisiei  pentru  drepturile   omului, egalitate de șanse, culte şi 
minorități a Senatului au dezbătut proiectul de lege în data de 2 iunie 2021. 

Membrii Comisiei  pentru  drepturile   omului, culte   şi  problemele  
minorităţilor  naţionale a Camerei Deputaților au dezbătut proiectul de lege în 
ședința din 8 iunie 2021, organizată în sistem mixt (fizic și online). 
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În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.201/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2020, în forma prezentată de Guvern. 

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

legilor ordinare. 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Deputat 
Iusein IBRAM 

 

PREŞEDINTE, 
Senator 

Constantin Bogdan MATEI  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier  parlamentar  Onesia Babeș 

                  
 

                                       Consilier Gheorghe Steluța  
 
consilier  parlamentar Elena Zorilă 

 


