
 

 

  4c-6/346/31 martie 2021

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                        Bucureşti, 30 martie 2021                   
şi problemele minorităţilor naţionale                                     PL-X  135/2021 

 
 
Domnului deputat, 

   Bogdan-Iulian HUȚUCĂ, 
Preşedintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci  

 
Domnului deputat, 

   Sándor BENDE, 
Preşedintele Comisiei pentru industrii și servicii  

 
Doamnei deputat, 

   Costel Neculai DUNAVA, 
Preşedintele Comisiei pentru politică economică,  
reformă și privatizare  

 
   

AVIZ 
asupra  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 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 privind unele măsuri fiscale 
 
 

În  conformitate  cu  prevederile  art.94 și 115 alin.(3) din  Regulamentul Camerei   
Deputaţilor,  Biroul   Permanent   a  trimis  Comisiei  pentru  drepturile omului,   culte şi 
problemele  minorităţilor  naţionale, cu adresa nr.PL-X 135/2021  din  24 martie 2021,   spre   
dezbatere  şi  avizare în procedură de urgență,  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă 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 
privind unele măsuri fiscale,  înregistrat cu  nr.4c-6/346 din 25 martie 2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
În şedinţa din 30 martie 2021, membrii comisiei au examinat proiectul de lege în 

conformitate cu prevederile art.61 și 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, şi în  
urma  dezbaterilor  au  hotărât,  cu majoritate de  voturi, să  îi acorde aviz favorabil, în forma 
adoptată de Senat.  

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

 
PREŞEDINTE, 

 
Deputat 

Iusein IBRAM 
 

 

Întocmit: consilier  parlamentar  Elena Zorilă 
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