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AVIZ COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi 
servicii din Camera Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii, Comisia pentru 
dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare şi Comisia pentru 
dezvoltare și strategie economic ă din Senat au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu 
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018, transmis de Guvernul României. 

Conform prevederilor art. 59 și art. 22 din Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare,                  
membrii celor cinci Comisii au dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din                            
12 decembrie 2017. 

Membrii celor cinci Comisii au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2018 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Economiei                        
(anexa 3/35). 
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La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Ministerului Finanţelor Publice, precum şi reprezentanţi ai Ministerului Economiei. 

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, cu modificările și completările ulterioare,                  
au fost depuse amendamente.  

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2018 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Economiei                  
(anexa 3/35) au fost avizate favorabil, cu un amendament admis, care este redat în                  
Anexa ce face parte integrantă din prezentul aviz. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 
 

                PREŞEDINTE                                                            PREŞEDINTE        
                                  
     Deputat Laurențiu NISTOR                                  Senator Daniel-Cătălin ZAMFIR        
 
 
 
 
                PREŞEDINTE                                                            PREŞEDINTE        
 
        Deputat Iulian IANCU                                                    Senator Ilie NIȚĂ          
 
 
 
                                                                                                     PREŞEDINTE 
 
                                                                                             Senator Traian BĂSESCU 
 
 
 
 
 

Voturi pentru:      35 
Voturi împotrivă: 15 
Abțineri:                  0 
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ANEXA  
 

AMENDAMENT ADMIS: 
 

 
Nr. 
crt. 

Text 
Legea bugetului de stat pe anul 2018 

 

Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

1.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
 Capitol 8201/ Grupa 40/ Titlul IV 
Subvenţii/ Art. 16 Programe de 
conservare sau de închidere a minelor 

 

Se propune suplimentarea sumei de 50.000 mii lei 
prevăzută în Bugetul Ministerului Economiei la 
Capitolul 8201, Grupa 40 Titlul IV Subvenţii,              
Articolul 16 Programe de conservare sau de închidere a 
minelor, cu suma de 15.000 mii lei. 
 
 
Autori: Deputat PSD Nistor Laurențiu  
 
Deputat PSD Intotero Natalia-Elena 
 
Deputat PSD Marica Petru-Sorin 
 
Senator  PSD Resmeriță Cornel-Cristian 
 
Deputat PSD Toma Ilie 
 
Senator  PSD Salan Viorel 

 

Suma solicitată este necesară pentru 
faptul că în ultimii 5 ani programul a fost 
subfinanţat, obiectivele miniere 
prezentând riscuri majore de poluare a 
mediului, punând astfel în pericol vieţi 
omeneşti, infrastructura rutieră şi cursuri 
de ape. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat pe 
anul 2018 
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