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A V I Z  C O M U N 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Regulamentul  activităţilor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru afaceri 
europene a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru afaceri europene a Senatului au 
fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2017, trimis comisiilor cu adresele nr. PLx. 483/2017, respectiv nr. L 494 / 
2017. 
 
Consiliul Legislativ, cu adresa nr. 980/15.11.2017, a avizat favorabil proiectul de 
ordonanţă, cu observații de natura tehnicii legislative. 
   
În ședința sa din 15.11.2017, Consiliul Fiscal a apreciat că rectificarea veniturilor și 
cheltuielilor agregate ale bugetului general consolidat este una de mică amploare iar 
nivelul estimat al veniturilor bugetare nu ridică probleme în ceea ce privește 
fezabilitatea. Consiliul Fiscal își ridică rezervele exprimate cu prilejul primei 
rectificări bugetare. A prezentat opinii și recomandări. 
 
Partenerii sociali au discutat proiectul de ordonanţă, în organizarea Direcției pentru 
relația cu Parlamentul, sindicatele și patronatul, din cadrul Ministerului Finanțelor 
Publice, la data de 02.08.2016, conform Minutei ședinței de dialog social, nr. 
663490/02.08.2016, care a consemnat acordul participanților. 
   
Conform adresei nr. 5427 din 15.11.2017 a Consiliului Economic şi Social, reiese 
imposibilitatea acestuia de a aviza proiectul de ordonanţă, fiind exprimate o serie de 
observații. 
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Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa Comisiei pentru Afaceri 
Europene din Senat din data de 29 noiembrie 2017 şi ședința Comisiei pentru 
Afaceri Europene din Camera Deputaţilor din data de 5 decembrie 2017. 
 
În urma dezbaterilor, în raport cu atribuțiile comisiilor, membrii Comisiei pentru 
Afaceri Europene a Senatului  au hotărât, cu 6 voturi ”pentru”, avizarea favorabilă 
proiectului de Lege. 
 
În urma dezbaterilor, în raport cu atribuțiile comisiilor, membrii Comisiei pentru 
Afaceri Europene a Camerei Deputaților au hotărât, cu 9 voturi ”pentru”, 2 voturi 
”împotrivă” și două ”abțineri”,  avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 
  
 
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
 
                          Preşedinte,  Preşedinte, 
 
  
               Senator Gabriela CREȚU  Deputat Rovana PLUMB                          
            
 




