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Către, 
 

COMISIA DE BUGET, FINAN�E �I BĂNCI A CAMEREI DEPUTA�ILOR   
 

COMISIA PENTRU BUGET, FINAN�E, ACTIVITATE BANCARĂ �I PIA�A DE 
CAPITAL 

 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, avizul comun asupra Proiectului de lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2017, transmis prin adresele cu nr. PL-x 302/2017 şi L374/2017. 

 
 
 
 

                      PREŞEDINTE,                            PREŞEDINTE, 
 
         Deputat Eugen NICOLICEA                              Senator Robert Marius CAZANCIUC 
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AVIZ COMUN 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2017 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 

 
 

În conformitate cu art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări a Senatului au fost sesizate, pentru dezbatere şi 
avizare, cu Proiectul de lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2017 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, transmis prin adresele cu nr. PL-x 
302/2017 şi L374/2017. 

Membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări a Senatului au 
examinat proiectul de Lege mai sus-men�ionat în �edin�a din 6 noiembrie 2017. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor au examinat 
proiectul de Lege în �edin�a din 21 noiembrie 2017. 

Membrii celor două Comisii au examinat ini�iativa legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, transmis cu adresa 
nr. 721 din 12.09. 2017, avizul favorabil al Consiliului Economic �i Social, cu observa�ii, 
transmis cu adresa nr. 4447 din 12.09.2017 �i opinia Consiliului fiscal, cu recomandări, din data 
de 13.09.2017. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiilor au hotărât, cu majoritate 
de voturi, avizarea favorabilă a Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017. 

În raport de obiectul �i con�inutul reglementării, ini�iativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  
 
 
                     PREŞEDINTE,                                  PREŞEDINTE, 
 
        Deputat Eugen NICOLICEA                          Senator Robert Marius CAZANCIUC 
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