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AVIZ  COMUN 

asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2018 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018 

 

 În conformitate cu prevederile art.21 alin. (1) din Regulamentul activităților comune   

ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Comisia pentru energie, infrastructură 

energetică și resurse minerale din cadrul Senatului și Comisia pentru industrii și servicii din 

cadrul Camerei Deputaților au fost sesizate, spre dezbatere și avizare, cu proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.78/2018 cu privire la     

rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, transmis cu adresa nr. P.L.x. 499 din 3     

octombrie 2018, și înregistrat la comisie sub nr.4c-3/447 din 04 octombrie 2018,  respectiv 

adresa L614/2018 și înregistrat cu nr. XXI/28/2018. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.876/06.09.2018, avizează favorabil proiectul de 

ordonanță de urgență cu observații și propuneri preluate de inițiator. 

 Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.4583/05.09.2018, avizează favorabil actul 

normativ cu observații. 

 Consiliul Fiscal, prin actul nr.41/05.09.2018, își exprimă opinia asupra actului 

normativ. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului de stat pe anul 

2018. Se preconizează o majorare a bugetului de stat la venituri cu suma de 948,4 milioane   

lei, la cheltuieli cu suma de 8.704,9 milioane lei la credite de angajament și cu suma de   

2.816,4 milioane lei la credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 1.868,0   

milioane lei. 
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 Conform prevederilor art.22 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, republicat, membrii comisiilor au dezbătut proiectul de lege 

menţionat mai sus în data de 16 octombrie 2018, în şedinţe separate, în prezenţa 

reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice,  Ministerului Energiei și  Ministerului 

Economiei.  

 În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de Lege, în forma prezentată de inițiator. 

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din   

categoria legilor ordinare. 

 

 

Președinte,               Vicepreședinte, 

Senator Gheorghe Marin    Deputat Bende Sándor 

 

 

 

 

Domnului senator Viorel Arcaș, 

Președintele Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital 

 

Domnului deputat Marius - Constantin Budăi, 

Președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

 

 

 

 

 

 
     Coordonator, Maria Pavăl   Șef birou, Neicu Cristina 

     Consilieri parlamentari,   Consilieri parlamentari,  

     Irina Baku     Cumpătă Lucian 

     Andrei Rahău    Fulga Ovidiu 

          Isabela Patricia Robe 

 


