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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2016 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru 

industrii şi servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci, care sunt sesizată în fond, cu proiectul de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.86/2016 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, transmis cu adresa nr. 

P.L.x. 5 din 10 ianuarie 2017, înregistrat sub nr.4c-3/13 din 11 ianuarie 2017. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1199/24.11.2016, avizează 

favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă cu observaţii şi propuneri preluate 

de iniţiator. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2016, aprobat prin Legea nr.339/2015, cu modificările 

şi completările ulterioare. Astfel, bugetul de stat pe anul 2016 se diminuează cu 

suma de 326,7 milioane lei şi se majorează la cheltuieli cu suma de 904,5 

milioane lei, urmând ca deficitul să se majoreze cu suma de 1.231,2 milioane lei. 

  Rectificarea bugetului de stat a fost necesară în vederea asigurării 

fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării 

normale a activităţii acestora, asigurării fondurilor necesare desfăşurării normale 

 



a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale, asigurării fondurilor pentru plata 

integrală a drepturilor de asistenţă socială – indemnizaţii pentru creştere copil, 

ajutoare sociale, alocaţii de stat pentru copii şi indemnizaţii pentru persoanele cu 

handicap – şi a drepturilor salariale aferente personalului bugetar. 

   Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din 

15 februarie 2017. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege 

face parte din categoria legilor organice. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri parlamentari, 
Viorela Gondoş 
Cristina Neicu 
Isabela Patricia Robe 
Lucian Cumpătă 
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