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BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind
Fondul pentru Viitorul României, trimisă spre dezbatere în fond cu adresa nr.
Plx.706/2015 din 19 octombrie 2015, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.
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RAPORT
asupra propunerii legislative privind Fondul pentru Viitorul României

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată spre
dezbatere în fond cu propunerea legislativă privind Fondul pentru Viitorul
României, trimisă spre dezbatere în fond cu adresa nr. Plx.706/2015 din 19
octombrie 2015, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea
legislativă în şedinţa din 13 octombrie 2015.
La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul negativ al Consiliului
Legislativ, precum şi avizele negative înaintate de Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret şi sport, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru
politică economică, reformă şi privatizare
Propunerea legislativă supusă dezbaterii vizează înfiinţarea Fondului
pentru Viitorul României, care va fi administrat de Banca Naţională a României.
Potrivit Expunerii de motive, fondul „are în vedere stimularea elevilor de elită şi
acordarea unui sprijin material pentru ca aceştia să îşi poată desfăşura în condiţii
normale studiile”.
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă
menţionată mai sus, în şedinţa din 11 noiembrie 2015.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 31 deputaţi din totalul de 33
de membrii ai comisiei.
La dezbaterea propunerii legislative au participat reprezentanți ai
Ministerului Finanțelor Publice.
În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații
prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei
Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind Fondul pentru Viitorul
României, deoarece măsurile propuse exced atribuțiilor conferite prin statut
Băncii Naționale a României și obiectivului fundamental al acesteia, care este
asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.
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Viorel ŞTEFAN

Mihai Aurel DONŢU
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