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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
 
CAMERA DEPUTA ŢILOR           SENAT 
Comisia pentru drepturile omului, culte              Comisia pentru drepturile omului,  
şi problemele minorităţilor naţionale       egalitate de şanse, culte şi minorităţi                                 

4c-6/556/8 octombrie 2019                  XXVI/447/8 octombrie 2019               

Domnului deputat         Domnului senator 
Sorin  LAZĂR,                      Viorel  I. ARCAŞ, 

Preşedintele Comisiei pentru buget,       Preşedintele Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci          finanţe, activitate bancară şi  

 piată de capital 
                                         

 
AVIZ COMUN  

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2019 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 
 

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei  Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor  naţionale  a  Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru drepturile omului, egalitate 
de  şanse,  culte  şi  minorităţi  a  Senatului  au fost  sesizate, cu  adresele nr. PL-X 400/2019 şi 
nr. L 525/2019, ambele din data de 24 septembrie 2019,  spre dezbatere şi avizare, cu proiectul 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2019, înregistrat cu nr. 4c-6/556 din 25 septembrie 2019, respectiv cu 
nr. XXVI/447 din 24 septembrie 2019. 
  Cele două comisii s-au întrunit în şedinţe separate: Comisia pentru drepturile 
omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a Senatului în ziua de 2 octombrie 2019, iar 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 
Deputaţilor în ziua de 7 octombrie 2019.  
  În urma examinării  proiectului de Lege şi a opiniilor exprimate în cadrul 
dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate  de voturi, să  acorde aviz 
favorabil  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2019 cu privire 
la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, în forma prezentată de Guvern. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
   PREŞEDINTE,                        PREŞEDINTE,   

     Deputat                               Senator     
          Iusein IBRAM                           Dorin- Valeriu BĂDULESCU                            
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