
 

 

 

 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

SENAT 
 

COMISIA PENTRU APĂRARE, 

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

Nr.4c-15/270/03.09.2020 

COMISIA PENTRU APĂRARE, 

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

Nr. XXV/272/07.09.2020 

                                                                                            

 

 

AVIZ COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte 

normative şi stabilirea unor măsuri bugetare 

 

În conformitate cu prevederile art.21 alin. (1) din Regulamentul activităților comune ale Camerei 

Deputaților și Senatului, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Camerei 

Deputaților și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Senatului, au fost sesizate, 

în procedură de urgență, cu Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte 

normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, transmis cu adresa nr. PLx 491 din 2 septembrie 2020 

și înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Camerei Deputaților cu 

nr. 4c-15/270 din 3 septembrie 2020, respectiv cu nr. L578  din 2 septembrie 2020 și înregistrat la 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Senatului cu nr. XXV/272 din 7 

septembrie 2020.  

Prin conținutul normativ, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Membrii celor două Comisii au examinat proiectul de Lege supus avizării, expunerea de motive, 

Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 100/2020 privind propunerile de rectificare a 

bugetului de stat pentru anul 2020 ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, 

Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și ale 

Serviciului de Telecomunicații Speciale, avizul Consiliului Legislativ, punctul de vedere al Consiliului 

Economic și Social și opinia preliminară a Consiliului Fiscal.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiilor reunite pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională din Camera Deputaților și Senat au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a 

proiectului de Lege. 

 

 
 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

Ion MOCIOALCĂ Tit-Liviu BRĂILOIU 

 


