
 

 
   Bucureşti, 19.04.2021 

                             Nr. 4c-5/388 

 
 

Către,   
Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
Comisia pentru industrii și servicii 

 Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2021 
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind 

unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul 
turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a 

fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și unele măsuri fiscale 
 

 În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre avizare cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de 
sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri 
de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de 
COVID-19, precum și unele măsuri fiscale, transmis cu adresa PLx 135 din 24.03.2021 şi 
înregistrat sub nr.4c-5/315/25.03.2021. 
 Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.64/22.02.2021, a avizat favorabil proiectul de lege sus 
menţionat. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 22 martie 2021. 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 13 aprilie 2021.  
            În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 
privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul 
turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a 
fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și unele măsuri fiscale. 

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

           PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
 
       Adrian-Ionuț CHESNOIU                  Constantin BÎRCĂ 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Simionel 
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