
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 
 

Nr.4c-9/1195/18.02.2019  
 
  
 

asupra proiectului de Lege pentru 
Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

 În conformitate cu prevederile art.
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

socială a Camerei Deputaților și
Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2

bugetului de stat pe anul 2017

respectiv nr. L 494/2017. 
Potrivit prevederilor art.22

Deputaţilor şi Senatului, republicat

proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa 
În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor 

majoritate de voturi (7 voturi împotrivă),
forma prezentată. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Deputat Adrian SOLOMON

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
 SENAT

 Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie 

socială 

 Nr.XXVII/200

AVIZ  COMUN 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2017 

 
   
 

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activită

ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie 
ților și Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a 

au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2017, trimis comisiilor cu adresele nr. PLx 

Potrivit prevederilor art.22 din Regulamentul activităților comune ale Camerei 

republicat, membrii comisiilor reunite au examinat 
proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa comună din 11 februarie 2019

dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotărât
voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege

SOLOMON 
 

PREŞEDINTE,
Senator Ion ROTARU

SENATUL 

 
Comisia pentru muncă, 

familie şi protecţie 
socială  

 
200/18.02.2019 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

activităților comune 

Comisia pentru muncă şi protecţie 
i protecţie socială a 

de Lege pentru 

017 cu privire la rectificarea 

PLx 483/2017, 

ților comune ale Camerei 

, membrii comisiilor reunite au examinat 
11 februarie 2019. 

au hotărât, cu 
a proiectului de lege în 

PREŞEDINTE, 
ROTARU 
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