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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2018 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale de fundamentare a Planului naţional
de adoptare a monedei euro, trimis cu adresa nr. PLx.271/2018, Camera Deputaţilor
fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.
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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Comisiei naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare
a monedei euro

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru
buget finanțe și bănci şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare au
fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2018 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale de fundamentare a
Planului naţional de adoptare a monedei euro.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege
în ședința din 25 aprilie 2018.
La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al
Comisiei pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului, avizul favorabil al
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi avizul favorabil al Consiliului
Legislativ.
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Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Comisiei Naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a
monedei euro, organism consultativ, fără personalitate juridică, în vederea
identificării acţiunilor şi a promovării reformelor necesare modernizării economiei
româneşti pentru trecerea la moneda euro, având rolul de a pregăti calendarul de
intrare a României în Mecanismul unic de supraveghere şi de adoptare a monedei
euro. Comisia Naţională îşi va desfășura activitatea în mod independent.
De asemenea, proiectul de lege stabileşte conducerea Comisiei, componenţa
acesteia, atribuţiile, modul de desfăşurare a lucrărilor, precum și relaţia acesteia cu
Consiliul de Programare Economică şi Comisia Naţională de Prognoză.
Mai mult decât atât, până la data de 15 noiembrie 2018, Comisia Naţională
va prezenta spre asumare politică de către partidele politice parlamentare, calendarul
de trecere la moneda euro și Planul național de adoptare a monedei euro, urmând ca,
ulterior, instituţiile publice abilitate să supună aprobării Guvernului și Parlamentului
proiectele de acte normative necesare implementării măsurilor propuse.
Totodată, cheltuielile legate de organizarea, funcționarea și activitatea
specifică acesteia se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului
General al Guvernului.
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare
şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate.
Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au
examinat proiectul de Lege în şedinţa din 15 mai 2018, iar cei ai Comisiei pentru
buget, finanţe şi bănci în şedinţa din 05 iunie 2018.
La lucrările Comisei pentru politică economică, reformă şi privatizare, din
numărul total de 19 membri au participat la dezbateri 17 deputaţi, iar la cele ale
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa 25 deputaţi din
totalul de 25 de membri.
La dezbaterile celor două Comisii au participat, în calitate de invitaţi, din
partea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, domnul președinte Ion
Ghizdeanu, iar din partea Băncii Naționale a României, doamna consilier juridic
Elena Dumitrică.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații
celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Comisiei naţionale de fundamentare a Planului naţional de adoptare a
monedei euro în forma adoptată de Senat.
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Marius – Constantin BUDĂI

Gheorghe ȘIMON

SECRETAR,

SECRETAR,

Marilen – Gabriel PIRTEA

George-Gabriel VIŞAN

Şef serviciu
Giorgiana Ene
Consilier parlamentar
Vasilica Popa

Şef serviciu,
Lidia-Graziella Segărceanu
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