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AVIZ COMUN
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgenfa a 

Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2020, modificarea unor acte normative §i stabilirea unor masuri bugetare

A

In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Regulamentul activita{ilor 

comune ale Camerei Deputatilor §i Senatului, republicat, Comisia pentru energie, 
infrastructure energetica §i resurse minerale a Senatului §i Comisia pentru industrii 
§i servicii a Camerei Deputa^ilor prin adresele nr. L578/2020 §i PL-x 491/2020, au 

fost sesizate spre dezbatere §i avizare cu proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonantei de urgent a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative §i stabilirea unor 

masuri bugetare, transmis de Guvemul Romaniei.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr.820/14.08.2020, a avizat favorabil 

proiectul de ordonanta.
Consiliul Economic si Social, prin adresa nr.7519/18.08.2020, si-a exprimat 

urmatoarele puncte de vedere:
- 3 reprezentanti ai partii patronale si 3 reprezentanti ai partii sindicale au 

votat pentru avizare favorabila;
- 7 reprezentanti ai partii sindicale §i fundatiile neguvemamentale ale 

societatii civile au votat pentru avizarea nefavorabila;
- 5 reprezentati ai partii sindicale au votat retumarea catre initiator;
- 3 reprezentanti ai partii patronale s-au abfinut la vot.
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Consiliul Fiscal, in sedinta din data de 14.08.2020, a formulat opinii §i 
recomandari.

Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, prin adresa nr.100/14.08.2020, a avizat 
propunerile de buget, rectificate pentru anul 2020, ale Ministerului Apararii 
Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Roman de Informatii, 
Serviciului de Informatii Exteme, Serviciului de Protectie si Paza si ale Serviciului 
de Telecomunicatii Speciale.

Membrii Comisiei pentru industrii §i servicii au dezbatut proiectul de lege in 

data de 07 septembrie 2020, iar membrii Comisiei pentru energie, infrastructura 

energetica §i resurse minerale au dezbatut proiectul de lege in data de 08 

septembrie 2020.
La lucrarile sedintelor celor doua comisii au participat reprezentanti din 

partea Ministerului Economiei, Energie si Mediului de Afaceri.
In urma dezbaterilor, membrii celor doua comisii au hotarat, cu majoritate 

de voturi, avizarea favorabila a proiectului de lege, in forma prezentata de 

Guvem.
A

In raport cu obiectul §i continutul sau, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare.

Presedinte, 
Senator Gheorgjf

Presedinte,
Deputat BunibSorin-IoanrmPENTRU \ ^\ 

ENERGJE. \ '
ASTRUCTURA 
:RSET/CA §I /
^SE MiNERALE/^'i

6$n)\.3
utK'-':

Secretar,
Senator Miron Aliexandru Smarandache

Secretar,
Deputat Adnagi Slavoliub

Domnului senator Viorel L Areas>
Presedintele Comisiei pentru buget, flnante, activitate bancara si piata de capital

Domnului deputat Sorin Lazar
Pre§edintele Comisiei pentru buget, finanfe §i band
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