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AVIZ COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018  

 
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităților comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Biroul permanent al Camerei Deputaților și 
Biroul permanent al Senatului au transmis, spre avizare în procedură de urgență, 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din Camera Deputaţilor, respectiv 
Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației din Senat, proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2018 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu observații și propuneri 
conform avizului nr.1114/23.11.2018. 

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil proiectul de lege cu observații 
conform avizului nr.5872/22.11.2018. 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avizat favorabil proiectul de lege. 
Ordonanța de urgență nr.101/2018 are ca obiect rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2018. 
 Din bugetul de stat au fost diminuate creditele bugetare pentru Ministerul 
Comunicațiilor și Societății Informaționale în valoare de 166,0 milioane lei per sold. 

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaţilor şi 
Comisia pentru comunicații și tehnologia informației din Senat, au dezbătut proiectul de 
lege în ședințe separate. 

Membrii Comisiei pentru comunicaţii și tehnologia informaţiei din Senat 
au dezbătut proiectul de lege în ședința din 5 februarie 2019.  

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaților au dezbătut proiectul de lege în ședința din 5 martie 2019.  

În urma dezbaterilor membrii cele două Comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2018. 

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

 
    PREŞEDINTE,                   PREŞEDINTE, 
        Deputat,                                                                    Senator, 

             Cătălin Drulă                                                Mircea Cazan 
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