
                                                                                                                                

 
 
 
 

PROGRAMUL 
de dezbatere şi adoptare a Proiectului Legii bugetului de stat şi a  

Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 

 
Joi, 07.12.2017 Guvernul transmite Parlamentului Proiectul Legii bugetului de stat şi 

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 

Joi, 07.12.2017, ora 16.00 Şedinţa Birourilor permanente reunite pentru stabilirea programului 
de dezbatere şi adoptare a bugetelor, cu consultarea liderilor 
grupurilor parlamentare 

 
 

Distribuirea Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 către parlamentari şi 
comisii 

Joi, 07.12.2017,  ora 17.00  - până  
luni, 11.12.2017, ora 09.00 

Depunerea amendamentelor de către grupuri parlamentare, deputaţi şi 
senatori 

Luni, 11.12.2017, 
între orele 10.00 – 16.00 

Centralizarea şi gruparea amendamentelor la comisii pe ordonatori 
principali de credite, la comisii 

Marți, 12.12.2017, de la ora 9.00 Şedinţe comune ale comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor 
şi Senatului pentru examinarea, avizarea şi depunerea avizelor la 
Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci 
 

Marți, 12.12.2017, 
între orele 10.00 – 14.00 

Dezbateri generale în cadrul Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci 

Miercuri, 13.12.2017, ora 10.00 -  
Sâmbătă,  16.12.2017,  ora 12.00 

 

Dezbateri în cadrul Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci cu 
ordonatorii principali de credite şi elaborarea rapoartelor asupra 
Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 
 

Luni, 18.12.2017, ora 9.00 
 

Depunerea rapoartelor Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci cu 
privire la Proiectul Legii bugetului de stat şi la Proiectul Legii 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018  

Luni, 18.12.2017, ora 10.00 
 

Şedinţa Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru stabilirea timpilor de dezbatere în plen  

Luni, 18.12.2017,  ora 11.00 - 
până la finalizare 
 

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru dezbaterea 
şi adoptarea  Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului Legii 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 

- dezbateri generale 
- dezbateri pe anexe 

 
Joi, 21.12.2017, ora 10.00 Vot final 

 


