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AVIZ COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 

 

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităților comune ale 

Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Biroul permanent al Camerei Deputaților și 

Biroul permanent al Senatului reunite în ședință comună în data de 23 aprilie 2020 au 

hotărât să transmită, spre avizare, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor din Camera Deputaţilor, respectiv Comisiei pentru comunicații și 

tehnologia informației din Senat, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2019. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu observații și propuneri 

conform avizului nr.971/29.11.2019. 

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de lege cu observații 

conform avizului nr.6042/27.11.2019. 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avizat favorabil propunerile de buget, 

rectificate pentru anul 2019 ale MApN, MAI, SRI, SIE, SPP, STS, conform Hotărârii CSAT 

nr.110 din 27.11.2019. 

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

2019 (legea nr. 50/2019, cu modificările și completările ulterioare), cu luarea în considerare a 

dispozițiilor incidente din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera 

Deputaţilor şi membrii Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației din Senat au 

dezbătut proiectul de lege, în ședințe separate, în data de 28 aprilie 2020. 

În urma dezbaterilor membrii cele două Comisii au hotărât, cu majoritate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2019. 

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

legilor ordinare. 

 

    PREŞEDINTE,                   PREŞEDINTE, 

        Deputat,                                                                    Senator, 

             Cornel Zainea                                                Mircea Cazan 


