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AVIZ COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.59/2014 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2014  
 
 
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităților 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Biroul permanent 
al Camerei Deputaților și Biroul permanent al Senatului au transmis, spre 
avizare în procedură de urgență, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor din Camera Deputaţilor, respectiv Comisiei economice, 
industrii și servicii din Senat, proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2014 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2014. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu avizul nr. 
1078/30.09.2014;  

Ordonanța de urgență nr.59/2014 are ca obiect rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2014 respectiv diminuarea veniturilor cu suma 
de 1.472,8 milioane lei și a cheltuielilor cu suma de 1.623,6 milioane lei, 
urmând ca deficitul să se diminueze cu suma de 150,8 milioane lei. 

Art.29 din ordonanță prevede că se autorizează Ministerul pentru 
Societatea Informaţională, în anexa nr. 3/28/23 "Fişa proiectului 
finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de 
Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi 
şi instrumente postaderare", la programul 4127 "RoNET - Construirea 
unei infrastructuri naţionale de broadband în zone defavorizate, prin 
utilizarea fondurilor structurale", să efectueze următoarele redistribuiri:  
a) să diminueze creditele de angajament, la alineatul 56.01.01 "Finanţare 
naţională", cu suma de 10.886 mii lei, la alineatul 56.01.02 "Finanţare 
externă nerambursabilă", cu suma de 60.766 mii lei, şi să majoreze 
creditele de angajament, la alineatul 56.01.03 "Cheltuieli neeligibile", cu 
suma de 71.652 mii lei;  
b) să diminueze creditele bugetare, la alineatul 56.01.01 "Finanţare 
naţională", cu suma de 88 mii lei, la alineatul 56.01.02 "Finanţare externă 
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nerambursabilă", cu suma de 3.827 mii lei, şi să majoreze creditele 
bugetare, la alineatul 56.01.03 "Cheltuieli neeligibile", cu suma de 3.915 
mii lei. 

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera 
Deputaţilor şi Comisia economică, industrii și servicii din Senat, au 
dezbătut proiectul de lege în ședințe separate. 

În urma dezbaterilor cele două Comisii au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2014 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014. 

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

 
      
  PREŞEDINTE,                   PREŞEDINTE, 
     Deputat,                                                            Senator, 
 

   Vasile Ghiorghe Gliga                                 Lucian Iliescu 
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