
 

                                                                                               

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

     CAMERA DEPUTAȚILOR     SENAT 
Comisia juridică, de disciplină și 

imunități 
       Comisia juridică, de numiri,       

       disciplină, imunități și validări 
Nr. 4c-13/1036/2021 

PLx. 596/2021 
   Nr. XIX/316/2021 

   L522/2021 

             București, 21 decembrie 2021 

Către, 

 

               COMISIA DE BUGET, FINANȚE ȘI BĂNCI A CAMEREI DEPUTAȚILOR   

COMISIA PENTRU BUGET, FINANȚE, ACTIVITATE BANCARĂ ȘI PIAȚA DE 
CAPITAL A SENATULUI 

 

Vă înaintăm, alăturat, avizul comun la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgență a Guvernului nr.97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, 

transmis  prin adresele cu nr. PL-x 596/2021, respectiv L522/2021. 

 

VICEPREȘEDINTE, PREȘEDINTE, 
Nicușor Halici Laura-Iuliana Scântei 

  
  
  
  

SECRETAR, SECRETAR, 
László-Zsolt Ladányi Laura-Mihaela Fulgeanu Moagher 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

     CAMERA DEPUTAȚILOR                                 SENAT 
Comisia juridică, de disciplină și 

imunități 
        Comisia juridică, de numiri, 

disciplină, imunități și validări 
Nr. 4c-13/1036/2021 

PLx. 596/2021 
             Nr. XIX/316/2021 

 
L522/2021 

AVIZ COMUN 
asupra 

Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.97/2021 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 

 
În conformitate cu art.61 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și 

Senatului, republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități  a Camerei Deputaților și Comisia 
juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări  a Senatului au fost sesizate de către cele două 
Birouri Permanente, prin adresele nr. PL-x 596/2021și, respectiv, L522/2021, pentru dezbatere și 
avizare, cu Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.97/2021 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021.  

Consiliul Legislativ, prin adresa nr.728/07.09.2021, a transmis Parlamentului avizarea 
favorabilă, cu observații și propuneri a proiectului de lege. 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării  a transmis Parlamentului Hotărârea 
nr.108/18.08.2021 privind avizarea propunerilor de buget, rectificate pentru anul 2021.   

Comisia juridică, de disciplină și imunități  a Camerei Deputaților și  Comisia juridică, 
de numiri, disciplină, imunități și validări a Senatului au analizat proiectul de lege în ședința din 
data de 21 decembrie 2021 și au hotărât, cu majoritate de voturi ale membrilor prezenți, să avizeze 
favorabil, fără amendamente, inițiativa legislativă. La ședința comisiei, deputații  și senatorii au 
fost prezenți conform listei de prezență.  

 
 

VICEPREȘEDINTE, PREȘEDINTE, 
Nicușor Halici Laura-Iuliana Scântei 

  
  
  

SECRETAR, SECRETAR, 
László-Zsolt Ladányi Laura-Mihaela Fulgeanu Moagher 

  
  
  

Consilier parlamentar, Consilier parlamentar, 
Andreea Sârbu Andreea Alexandroae 

 


