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AVIZ COMUN
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonantei Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2019

A

In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Regulamentul activitatilor comune 
ale Camerei Deputa^ilor Senatului, republicat, Comisia pentru politica economica, 
reforma §i privatizare din Camera Deputa^ilor si Comisia economica, industrii §i servicii 
din Senat au fost sesizate, spre dezbatere §i avizare, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonan}ei Guvernului nr. 1212019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2019, transmis de Guvernul Romaniei.

Conform prevederilor art. 22 din Regulamentul activitafilor comune ale 
Camerei Deputafilor §i Senatului, republicat, membrii Comisiei pentru politica economica, 
reforma §i privatizare din Camera Deputatilor si cei ai Comisiei economice, industrii 
§i servicii din Senat au dezbatut proiectul de lege in sedinte separate. Membrii Comisiei 
economice, industrii §i servicii din Senat au dezbatut initiativa legislativa in sedinta din 
1 octombrie 2019, iar membrii Comisiei pentru politica economica, reforma §i privatizare 
din Camera Deputatilor au dezbatut proiectul de lege in sedinta din 8 octombrie 2019.

Membrii celor doua Comisii au examinat initiativa legislativa supusa avizarii, 
expunerea de motive, Hotdrarea Consiliului Suprem de Apdrare a Tdrii nr, 59/2019 
privind propunerile de rectificare a bugetului de stat pentru anul 2019 
ale Ministerului Apdrdrii Nationaley Ministerului Afacerilor Interne, 
Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, 
Serviciului de Protectie si Paza si ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale,



prin care a avizat propunerile de buget, rectificate pe anul 2019, pentru institutiile 
publice mentionate mai sus, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observatii 
§i propuneri, transmis cu adresa nr. 691 din 9 august 2019, avizul favorabil 
al Consiliului Economic si Social, cu observatii, transmis cu adresa nr. 4180 
din 8 august 2019 §i opinia Consiliului Hscal, cu recomandari, transmisa 
Ministerului Finantelor Publice cu adresa nr. 52 din data de 8 august 2019.

In urma dezbaterilor, membrii celor doua Comisii au hotarat, 
cu majoritate de voturi (4 voturi impotriva si o abtinere), avizarea favorabila 
a proiectului de lege, in forma prezentata de initiator.

In raport cu obiectul §i continutul sau, initiativa legislativa face parte din categoria 
legilor ordinare.
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