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   P A R L A M E N T U L    R O M Â N I E I  

 
 S E N A T    CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 Comisia pentru energie,             Comisia pentru industrii  
infrastructură energetică şi resurse minerale      şi servicii 
  Nr. XXI/141/2020        Nr. 4c-3/410/2020
          
  

București, 07.09.2020 

 

 

AVIZ COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Regulamentul activităţilor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru energie, 
infrastructură energetică şi resurse minerale a Senatului şi Comisia pentru industrii 
şi servicii a Camerei Deputaţilor prin adresele nr. L578/2020 şi PL-x 491/2020, au 
fost sesizate spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor 
măsuri bugetare, transmis de Guvernul României. 

 Consiliul Legislativ, prin avizul nr.820/14.08.2020, a avizat favorabil 
proiectul de ordonanță. 
 Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.7519/18.08.2020, și-a exprimat 
următoarele puncte de vedere: 

- 3 reprezentanți ai părții patronale și 3 reprezentanți ai părții sindicale au 
votat pentru avizare favorabilă; 

- 7 reprezentanți ai părții sindicale și fundațiile neguvernamentale ale 
societății civile au votat pentru avizarea nefavorabilă; 

- 5 reprezentați ai părții sindicale au votat returnarea către inițiator; 
- 3 reprezentanți ai părții patronale s-au abținut la vot.  
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 Consiliul Fiscal, în ședința din data de 14.08.2020, a formulat opinii și 
recomandări. 
 Consiliul Suprem de Apărare a Țării, prin adresa nr.100/14.08.2020, a avizat 
propunerile de buget, rectificate pentru anul 2020, ale Ministerului Apărării 
Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, 
Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și ale Serviciului 
de Telecomunicații Speciale. 
 Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au dezbătut proiectul de lege în 
data de 07 septembrie 2020, iar membrii Comisiei pentru energie, infrastructură 
energetică şi resurse minerale au dezbătut proiectul de lege în data de 08 
septembrie 2020. 
 La lucrările ședințelor celor două comisii au participat reprezentanți din 
partea Ministerului Economiei, Energie și Mediului de Afaceri.  

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de 
Guvern. 

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

 
 

  Președinte,        Președinte, 
Senator Gheorghe Marin       Deputat Bumb Sorin-Ioan 

 
 
 
 

 Secretar,        Secretar, 
Senator Miron Alexandru Smarandache    Deputat Adnagi Slavoliub 

 
 
 
 
 

Domnului senator Viorel I. Arcaș 
Președintele Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital 
 
 
Domnului deputat Sorin Lazăr 
Preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 


