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          AVIZ COMUN 

asupra 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2021 cu privire la rectificarea bugetului 

de stat pe anul 2021 si la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin 

Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar, către CEC BANK S.A. 

 
             În conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 21 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare din cadrul Camerei Deputaţilor, precum şi Comisia 

economică, industrii şi  servicii  din cadrul Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, cu proiectul 

de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 

si la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, în 

calitate de acționar, către CEC BANK S.A., transmis de Guvernul României. 
 

Conform prevederilor art. 22 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, 

membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, în şedinţa din 

8 februarie 2022 iar membrii Comisiei economice, industrii și servicii au dezbătut inițiativa legislativă în data de 15 februarie 2022. 
 

             În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2021 si la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul 

Finanțelor, în calitate de acționar, către CEC BANK S.A., în forma prezentată de inițiator. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 

                      PREŞEDINTE                                                                                      PREȘEDINTE                                              

        Deputat Costel Neculai DUNAVA                                                      Senator Daniel-Cătălin ZAMFIR 
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