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AVIZ COMUN

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenfa a 
Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri

bugetare.

In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (10) din RegulamentuI activitatilor 
comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, republicat, Connisia pentru afaceri 
europene a Camerei Deputatilor si Comisia pentru afaceri europene a Senatului 
au fost sesizate, spre dezbatere si avizare, cu proiectui de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei de urgen^a a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor 
masuri bugetare, trimis comisiilor cu adresele PLx. 491/2020, respectiv L. 
578/2020.
Prin obiectui de relementare si continutui sau, proiectui de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare.
Cpnsiliul Suprem de Aparare a tarii, prin adresa nr. 100/14.08.2020, a avizat 
favorabii proiectui de Lege.

Conform adresei nr. 7519/18.08.2020, reprezentantii Consiliului Economic si 
Social au prezentat puncte de vedere asupra proiectului de act normativ in 
discutie astfel: 3 reprezentanti ai partii patronale si 3 reprezentanti ai partii 
sindicale au votat pentru avizare favorabila, 7 reprezentanti ai partii sindicale si 
reprezentantii asociatiilor si fundatiilor neguvernamentale ale societatii civile au 
votat pentru avizare nefavorabila, cu motivari, 5 reprezentanti ai partii sindicale 
au votat returnarea catre initiator a proiectului de act normativ, din considerentui 
ca acesta a fost adoptat ?n sedinta de Guvern din data de 14.08.2020, iar 3 
reprezentanti ai partii patronale s-au abtinut de la vot.
Consiliul Legislativ, cu adresa nr. 820/14.08.2020, a avizat favorabii proiectui de 
ordonanta, cu observatii si propuneri de nature tehnicii legislative.
in urma sedintei sale din 14.08.2020, Consiliul Fiscal a apreciat ca includerea 
unor sume ex-ante, in contextui actual caracterizat printr-un malt grad de 
incertitudine, Tnclina balanta riscurilor catre un deficit mai mare. In opinia 
Consiliului Fiscal, se estimeaza o adancire semnificativa a deficitului bugetar, iar



proiectui de rectificare suplimenteaza plafoanele indicatorilor specificati m cadrul 
fiscal-bugetar pe anul 2020 (stabilite initial prin Legea nr. 283/2019 si apoi 
modificate cu ocazia primei rectificari bugetare prin OUG nr. 50/2020, amendata 
ulterior de Legea nr. 115/2020).
Membrii Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor au examinat 
proiectui de Lege sus-mentionat, in sedinta online din data de 7 septembrie 
2020. La lucrarile online a participat doamna Cecilia Vaduva, secretar general 
adjunct, Ministerul Fondurilor Europene.
Membrii Comisiei pentru afaceri europene a Senatului au examinat proiectui de 
Lege sus-mentionat, in sedinta online din data de 9 septembrie 2020. La lucrarile 
online nu s-au prezentat reprezentanti din partea Ministerului Fondurilor 
Europene si ai Ministerului Finantelor Publice.
in urma dezbaterilor, m raport cu atributiile comisiilor, membrii comisiilor au 
hotarat cu 6 voturi "pentru", 5 "Tmpotriva" si 11 "abtineri", avizarea negativa a 
proiectului de Lege.
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