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A V I Z  C O M U N 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2), art. 11 lit. d), art. 58 şi art. 59 din Regulamentul 
activităților comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru Afaceri 
Europene a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru Afaceri Europene a Senatului au fost 
sesizate, cu adresele PLx. 567 / 2017 şi respectiv L 521 / 2017, pentru dezbaterea şi avizarea 
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018. 
 
Membrii celor două comisii au examinat proiectul de lege sus-menţionat, în particular Anexa 
3/14 – Ministerul Afacerilor Externe, în şedinţa comună din 12 decembrie 2017, potrivit 
prevederilor art. 24 alin. (1) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, republicat. 
 
La lucrări au participat 18 deputaţi şi 7 senatori.  
 
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de doamna deputat Rovana PLUMB, președintele 
Comisiei pentru Afaceri Europene a Camerei Deputaților, în conformitate cu prevederile art. 
26 alin. (1) Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
republicat. 
 
La lucrări au participat domnul Cristian Gabriel WINZER, secretar de stat în cadrul structurii 
din Ministerul Afacerilor Externe coordonate de Ministrul delegat pentru Afaceri Europene,   
precum şi alți  invitați.  
 
În urma dezbaterilor, în conformitate cu atribuțiile comisiilor, membrii celor două comisii au 
hotărât cu 17 voturi ”pentru”, 6 voturi ”împotrivă” și o abținere, adoptarea unui aviz 
favorabil, aferent Anexei 3/14 – Ministerul Afacerilor Externe (pentru domeniul afacerilor 
europene), în forma prezentată, fără amendamente. 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare, urmând a fi adoptat cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Senator Gabriela CREȚU  

PREŞEDINTE, 
 

Deputat Rovana PLUMB  
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