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Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 

 

Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

 

Bucureşti,         11.12.2018  

Nr. 4c-2/575 

  

Comisia pentru Politică 

Economică, Reformă şi 

Privatizare 

Bucureşti,         11.12.2018  

Nr. 4c-1/298 
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BIROUL  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung „România 2040”, 

trimis cu adresa nr. PLx.433/2018, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

Iuliu NOSA 

PREŞEDINTE, 

 

Gheorghe ŞIMON 

 

 

 



2 

 

 

Parlamentul  României 

Camera Deputaţilor 
 

 

Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

 

Bucureşti,         11.12.2018  

Nr. 4c-2/575 

  

Comisia pentru Politică 

Economică, Reformă şi 

Privatizare 

Bucureşti,         11.12.2018  

Nr. 4c-1/298 

 

PLx.433/2018 

 

RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege privind elaborarea şi actualizarea Strategiei 

naţionale pe termen lung „România 2040” 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru economică, reformă şi privatizare, au fost 

sesizate, spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind elaborarea şi 

actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung „România 2040”. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  

în ședința din 27 iunie 2018. 

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 

Comisiei pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului şi avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea 

obligaţiei elaborării şi actualizării Strategiei de dezvoltare economică şi socială a 

României pe termen lung, denumită Strategia „România 2040”. Aceasta va cuprinde 

scenarii şi politici publice alternative pentru atingerea obiectivelor asumate.  Strategia 

se va actualiza la un interval de 3 ani. 

Autorităţile administraţiei publice, Academia Română, academiile de 

ramură, instituţiile de învăţământ superior, instituţiile de cercetare-dezvoltare de drept 

public şi privat, sindicatele şi patronatele de ramură, precum şi organismele 

neguvemamentale de profil vor sprijini elaborarea Strategiei "România 2040", scop în 
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care se înfiinţează Comisia "România 2040", organism consultativ, fară personalitate 

juridică. 

 

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 27 noiembrie 2018, iar cei ai Comisiei 

pentru buget, finanţe şi bănci în ziua de 11 decembrie 2018.   

La lucrările Comisiei politică economică, reformă şi privatizare au 

participat la dezbateri 17 deputaţi, din totalul de 19 membri, iar la lucrările 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, 

reprezentanţii Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză. 

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 raportul de adoptare a proiectului de Lege privind elaborarea şi 

actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung „România 2040” cu 

amendamentele admise prezentate în Anexa nr. 1. 

Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa nr. 2. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

Iuliu NOSA 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Gheorghe ŞIMON 

SECRETAR, 

 

Marilen – Gabriel PIRTEA 

SECRETAR, 

 

George – Gabriel VIȘAN 
 

 

 

Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

Consilier parlamentar 

Vasilica Popa 

Şef serviciu 

Lidia-Graziella Segărceanu 

 



4 

 

Anexa nr. 1  

 

AMENDAMENTE ADMISE  
 

În urma dezbaterii, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

1.  LEGE 

privind elaborarea şi actualizarea Strategiei 

naţionale pe termen lung „România 2040” 

Nemodificat.  

2.  TITLUL I 

Dispoziţii generale 

Nemodificat.  

3.  Art.l.- (1) Prin prezenta lege se instituie obligaţia 

elaborării şi actualizării Strategiei de dezvoltare 

economică şi socială a României pe termen lung, 

denumită în continuare Strategia "România 2040", 

precum şi cadrul instituţional de realizare şi de 

asigurare a consensului naţional. 

Art. 1. – (1) Nemodificat. 

 

 

 (2) În sensul prezentei legi, prin Strategia "România 

2040" se înţeleg obiectivele propuse a fi realizate pe 

termen lung, liniile directoare cu privire la 

dezvoltarea economico-socială şi setul de politici 

publice strategice ce ar trebui implementate. 

(2) În sensul prezentei legi, Strategia "România 2040" 

presupune atingerea obiectivelor propuse a fi 

realizate pe termen lung, liniile directoare cu privire 

la dezvoltarea economico-socială şi setul de politici 

publice strategice ce ar trebui implementate, ţinând 

cont de principiile dezvoltării durabile. 

 

Autori:  

Grupul PSD și  Grupul ALDE din Comisia 

economică 

Comisia pentru buget, finanțe şi bănci 

 

Se are în vedere o mai bună definire 

a Strategiei "România 2040", în 

sensul că aceasta presupune atingerea 

unor obiectve şi linii directoare. 

De asemenea, fiind vorba de o 

strategie pe termen lung este necesar 

ca aceasta să ţină cont de principiile 

dezvoltării durabile. 
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Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

4.  Art.2.- (1) Strategia "România 2040" se elaborează 

prin consens naţional şi cuprinde scenarii şi politici 

publice alternative pentru atingerea obiectivelor 

asumate. 

 

Art. 2. – (1) Strategia "România 2040" se elaborează 

prin dezbatere naţională şi cuprinde scenarii şi 

politici publice alternative pentru atingerea 

obiectivelor asumate. 

 

Autori:  

Grupul PSD și  Grupul ALDE din Comisia 

economică 

Comisia pentru buget, finanțe şi bănci 

 

Se propune înlocuirea termenului de 

consens naţional, care în sensul strict 

al noţiunii este greu de atins, cu 

adevăratul scop al elaborării 

Startegiei "România 2040", respectiv 

de a fi rezultatul unor dezbateri 

naţionale. 

 (2) Autorităţile administraţiei publice, Academia 

Română, academiile de ramură, instituţiile de 

învăţământ superior, instituţiile de cercetare-

dezvoltare de drept public şi privat, sindicatele şi 

patronatele de ramură, precum şi organismele 

neguvemamentale de profil vor sprijini elaborarea 

Strategiei "România 2040". 

(2) Nemodificat. 

 

 

5.  TITLUL II 

Cadrul instituţional de elaborare 

a Strategiei "România 2040" 

Nemodificat.  

6.  Art.3.- (1) Strategia "România 2040" se elaborează 

sub directa responsabilitate a Parlamentului, care 

asigură conducerea şi coordonarea întregului proces. 

Art. 3. – (1) Strategia "România 2040" se elaborează 

sub directa coordonare a Camerei Deputaţilor, care 

asigură conducerea întregului proces. 

 

Autori:  

Grupul PSD și  Grupul ALDE din Comisia 

economică 

Comisia pentru buget, finanțe şi bănci 

 

Se are în vedere legătura dintre 

atribuția de coordonare și instituţia 

care asigură  conducerea Comisiei 

"România 2040". 

 

 (2) Pentru elaborarea Strategiei "România 2040" se 

înfiinţează Comisia "România 2040", organism 

(2) Nemodificat   
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Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

consultativ, fară personalitate juridică care are ca 

atribuţii principale: 

 a) pregătirea proiectului de strategie; 

 

b) fundamentarea strategiei; 

a) Nemodificat. 

 

b) Nemodificat. 

 

 

 c) realizarea de scenarii de dezvoltare; c) realizarea de scenarii de dezvoltare durabilă;  

 

Autori:  

Grupul PSD și  Grupul ALDE din Comisia 

economică 

Comisia pentru buget, finanțe şi bănci 

 

Se subliniază caracterul scenariului 

de dezvoltare pe termen lung, 

respectiv cel al unei dezvoltări 

durabile. 

 d) armonizarea şi integrarea contribuţiilor instituţiilor 

publice, a partidelor şi organizaţiilor 

neguvemamentale. 

d) Nemodificat   

7.  Art.4.- (1) Comisia "România 2040" este condusă de 

Preşedintele Camerei Deputaţilor. 

(2) Coordonarea metodologică şi ştiinţifică a 

activităţii Comisiei "România 2040", precum şi a 

întregului proces de elaborare a strategiei, este 

realizată de Consiliul de Programare Economică şi 

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză. 

Art. 4. – (1) Nemodificat. 

 

(2) Nemodificat. 

 

 

 (3) Comisia "România 2040" îşi desfăşoară 

activitatea în perioada 1 septembrie 2018 - 1 iulie 

2019, atât în cadrul unor reuniuni lunare în plen, cât 

şi în mod curent, prin realizare de lucrări de 

fundamentare şi sinteză. 

(3) Comisia "România 2040" îşi desfăşoară activitatea 

pe perioadă de un an de la data intrării în vigoare 

a prezentei legi, atât în cadrul unor reuniuni lunare în 

plen, cât şi în mod curent, prin realizare de lucrări de 

fundamentare şi sinteză. 

 

 Autori:  

Grupul PSD și  Grupul ALDE din Comisia 

Având în vedere procesul legislativ, 

menţinerea unei date precise în care 

îşi desfăşoară activitatea Comisia 

crează dificultăţi în aplicarea legii. 

Ca urmare, se propune ca activitatea 

să se desfăşoare pe parcursul unui an 

de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi. 
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Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

economică 

Comisia pentru buget, finanțe şi bănci  

 

8.  Art.5.- (1) Comisia "România 2040" este alcătuită 

din: 

Art.5.- (1) Comisia "România 2040" este alcătuită 

din: 

 

  a) preşedintele Camerei Deputaţilor care este şi 

preşedintele Comisiei "România 2040";  

 

 a) reprezentanţi ai Guvernului României; b) 2 reprezentanţi ai Guvernului României desemnaţi 

de prim-ministru României; 

 

 b) reprezentanţi ai Preşedinţiei României; c) 2 reprezentanţi ai Presedinţiei României;  

 c) reprezentanţi ai partidelor parlamentare; d) câte un reprezentant al partidelor parlamentare;  

 d) reprezentanţi ai comisiilor de specialitate din Senat 

şi Camera Deputaţilor; 

e) câte 2 reprezentanţi ai comisiilor de specialitate din 

Senat şi Camera Deputaţilor; 

 

 e) reprezentanţi ai Academiei Române; f) 2 reprezentanţi ai Academiei Române desemnaţi 

de preşedintele Academiei Românie; 

 

 f) reprezentanţi ai Consiliului de Programare 

Economică şi ai Comisiei Naţionale de Strategie şi 

Prognoză; 

g) câte 2 reprezentanţi ai Consiliului de Programare 

Economică şi ai Comisiei Naţionale de Strategie şi 

Prognoză; 

 

 g) personalităţi ale ştiinţei, din mediul academic şi 

universitar desemnate de conducerea Comisiei 

"România 2040", la propunerea Consiliului de 

Programare Economică. 

h) 5 personalităţi ale ştiinţei, din mediul academic şi 

universitar desemnate de conducerea Comisiei 

"România 2040", la propunerea Consiliului de 

Programare Economică; 

 

  i)  un reprezentant desemnat de Consiliul Naţional 

al Rectorilor. 

 

Autori:  

Grupul PSD și  Grupul ALDE din Comisia 

economică 

Comisia pentru buget, finanțe şi bănci 
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Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

 (2) La şedinţele Comisiei "România 2040" pot 

participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 

instituţiilor publice, organismelor neguvemamentale, 

ai sindicatelor şi patronatelor, în baza convocărilor 

nominale ale conducerii Comisiei "România 2040”. 

(2) Nemodificat   

 (3) Nominalizarea reprezentanţilor Guvernului şi a 

personalităţilor se face astfel încât să se asigure 

reprezentarea principalelor domenii strategice care 

fac obiectul strategiei "România 2040". 

(3) Nemodificat   

  (4) Membrii Comisiei "România 2040" sunt 

numiţi prin hotărâre a Camerei Deputaţilor, 

conform nominalizărilor prevăzute la alin. (1). 

 

Autori:  

Grupul PSD și  Grupul ALDE din Comisia 

economică 

Comisia pentru buget, finanțe şi bănci 

 

Se precizează modalitatea de numire 

a membrilor Comisiei "România 

2040". 

9.  Art.6.- (1) În vederea asigurării consensului 

naţional şi a validării direcţiilor de dezvoltare, 

Comisia "România 2040" organizează dezbateri 

publice, sub forma unor forumuri naţionale, cu 

participare deschisă, în care se prezintă rezultatele de 

etapă. 

Art. 6. – (1) În vederea asigurării transparenţei 

decizionale şi a validării direcţiilor de dezvoltare, 

Comisia "România 2040" organizează dezbateri 

publice, sub forma unor forumuri naţionale, cu 

participare deschisă, în care se prezintă rezultatele de 

etapă. 

 

Autori:  

Grupul PSD și  Grupul ALDE din Comisia 

economică 

Comisia pentru buget, finanțe şi bănci 

 

 

Se propune înlocuirea termenului de 

consens naţional, care în sensul strict 

al noţiunii este greu de atins, cu 

adevăratul scop al elaborării 

Startegiei "România 2040", respectiv 

de a fi realizată respectând principiul 

transparenţei decizionale, prin 

dezbateri publice. 
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Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

  (2) Forumurile naţionale se organizează sub egida 

Parlamentului, opiniile fundamentate exprimate în 

cazul dezbaterilor urmând a fi integrate în strategie. 

 (2) Forumurile naţionale se organizează sub egida 

Camerei Deputaţilor, opiniile fundamentate 

exprimate în cazul dezbaterilor urmând a fi integrate 

în strategie. 

Corelare cu art. 3 alin. (1) 

 (3) Comisia "România 2040" poate să organizeze 

subcomisii pe domenii strategice, alcătuite din experţi 

care să acorde sprijin pentru definirea obiectivelor 

sectoriale. 

 (3) Comisia "România 2040" poate să organizeze 

subcomisii pe domenii strategice, alcătuite din experţi 

care să acorde sprijin pentru definirea obiectivelor 

sectoriale, în baza convocărilor nominale ale 

conducerii Comisiei "România 2040".  

          

Autori:  

Grupul PSD și  Grupul ALDE din Comisia 

economică 

Comisia pentru buget, finanțe şi bănci 

 

Având în vedere că necesitatea 

organizării subcomisiilor pe domenii 

strategice este cunoscută de 

conducerea Comisiei "România 

2040", se propune ca experţii să fie 

desemnaţi de conducere. 

 (4) Comisia "România 2040" prezintă informări 

periodice cu privire la activitatea sa, atât Guvernului, 

cât şi Parlamentului. 

(4) Nemodificat.  

 (5) Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

Comisiei "România 2040" se aprobă în cadrul primei 

şedinţe a Comisiei. 

(5) Nemodificat.  

10.  Art.7.- (1) Strategia "România 2040” se 

fundamentează pe baza prognozelor macroeconomice 

şi a scenariilor de dezvoltare alternative realizate de 

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi avizate 

de Consiliul de Programare Economică. 

Art. 7. – (1) Nemodificat   

 (2) Strategia "România 2040" de dezvoltare se 

elaborează prin fundamentarea a 3 scenarii: optimist, 

moderat şi pesimist, diferenţiate în raport cu 

premisele, obiectivele şi liniile directoare stabilite de 

Comisia "România 2040". 

(2) Nemodificat   
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Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

 (3) Strategia "România 2040" se corelează cu Planul 

naţional de adoptare a monedei euro, realizat potrivit 

prevederilor 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, precum 

şi cu strategiile sectoriale aprobate de către Guvern. 

(3) Strategia "România 2040" se corelează cu Planul 

naţional de adoptare a monedei euro, realizat potrivit 

prevederilor 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, cu 

Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a 

României 2030, precum şi cu strategiile sectoriale 

aprobate de Guvern. 

 

Autori:  

Grupul PSD și  Grupul ALDE din Comisia 

economică 

Comisia pentru buget, finanțe şi bănci 

 

Corelare cu art. 1 alin. (2) şi are în 

vedere evidenţierea documentului 

care trebuie luat în considerare pentru 

corelarea Strategiei "România 2040" 

cu alte direcţii strategice. 

11.  Art.8.- Activitatea Comisiei "România 2040" se 

finalizează cu proiectul următoarelor documente: 

           a) declaraţia politică de asumare a Strategiei 

naţionale pe termen lung „România 2040”; 

           b) Strategia naţională pe termen lung 

"România 2040"; 

           c) prognozele şi scenariile de dezvoltare, 

precum şi detalierea acestora sub forma unui raport 

de fundamentare; 

           d) propuneri de actualizare a strategiilor 

sectoriale şi a principalelor politici publice necesare 

pentru implementarea Strategiei "România 2040". 

 

Art. 8. – Activitatea Comisiei "România 2040" se 

finalizează cu proiectul următoarelor documente: 

           a) declaraţia politică de asumare a Strategiei 

’’România 2040”; 

           b) Strategia "România 2040"; 

 

           c) prognozele şi scenariile de dezvoltare, 

precum şi detalierea acestora sub forma unui raport 

de fundamentare; 

           d) propuneri de actualizare a strategiilor 

sectoriale şi a principalelor politici publice necesare 

pentru implementarea Strategiei "România 2040". 

 

Pentru uniformitatea denumirii 

12.  Art.9.- (1) Strategia "România 2040" se actualizează 

în funcţie de schimbările din contextul internaţional 

şi de evoluţiile economico-sociale interne, la un 

Art. 9. – (1) Nemodificat. 
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Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

interval de                  3 ani. 

(2) Actualizarea se efectuează de către Comisia 

Naţională de Strategie şi Prognoză şi se prezintă 

Guvernului şi Parlamentului, după avizarea de către 

Consiliul de Programare Economică. 

(3) Parlamentul, prin comisiile de specialitate, asigură 

monitorizarea continuă a implementării Strategiei 

"România 2040". 

(4) În vederea efectuării unor analize comparate, 

comisiile parlamentare de specialitate pot solicita 

Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, prin 

intermediul Guvernului, analize şi studii de 

specialitate cu privire la implementarea Strategiei 

"România 2040". 

 

(2) Nemodificat. 

 

 

 

(3) Nemodificat. 

 

 

(4) Nemodificat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (5) În vederea aplicării măsurilor prevăzute în 

Strategia „Romania 2040”, Guvernul adoptă, în 

condițiile legii, proiecte de acte normative. 

 

Autori:  

Grupul PSD și  Grupul ALDE din Comisia 

economică 

Comisia pentru buget, finanțe şi bănci 

 

Întrucât această strategie urmează să 

stabilească direcţiile de dezvoltare 

ale României pe următorii 20 de ani, 

se consideră că prevederile sale 

trebuie să se regăsească în proiecte 

de acte normative. 

13.  TITLUL III 

Dispoziţii finale 

Nemodificat.  

14.  Art.10.- La elaborarea proiectului legii bugetului de 

stat, autoritatea administraţiei publice centrale 

responsabilă cu finanţele publice ia în considerare cu 

prioritate prevederile Strategiei "România 2040”. 

Art. 10. – (1) Nemodificat. 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) Guvernul pune în aplicare programele și 

proiectele de dezvoltare din Strategia ”Romania 

Deoarece această strategie urmează 

să stabilească direcțiile de dezvoltare 
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Nr. 

crt. 
Text Senat 

Text propus de comisie 

 (autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 

propuse 

2040”. 
 

Autori:  

Grupul PSD și  Grupul ALDE din Comisia 

economică 

Comisia pentru buget, finanțe şi bănci 

 

ale României pe următorii 20 de ani, 

se consideră că prevederile sale 

trebuie avute în vedere în Programul 

de Guvernare. Prin urmare, se 

propune includerea unei prevederi cu 

privire la obligația ca Strategia 

"România 2040" să fie avută în 

vedere în Programul de Guvernare, în 

sensul aplicării de către Guvern a  

aceastei Strategii. 

15.  Art.11.- (1) Secretariatul Comisiei "România 2040" 

este asigurat de Comisia Naţională de Strategie şi 

Prognoză, care arhivează documentele de lucru şi 

materialele suport. 

(2) Cheltuielile legate de organizarea, funcţionarea şi 

activitatea specifică a Comisiei "România 2040" se 

asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Camerei 

Deputaţilor, cu încadrarea în prevederile bugetare 

aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 

2018 nr. 2/2018. 

 

(3) Parlamentul asigură spaţiile necesare desfăşurării 

activităţii Comisiei "România 2040", precum şi 

birotica necesară. 

Art. 11. –  (1) Nemodificat. 

 

 

 

(2) Cheltuielile legate de organizarea, funcţionarea şi 

activitatea specifică a Comisiei "România 2040" se 

asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Camerei 

Deputaţilor, cu încadrarea în prevederile bugetare 

aprobate în acest sens. 

 

 

(3) Nemodificat  
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Anexa nr. 2 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 

 

Nr. 

 crt. 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

1. Argumente pentru  susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Cameră 

decizională 

1.  Art.4. (1)  

 

Comisia ”România 2040” este 

condusă de Președintele Camerei 

Deputaților. 

Art.4 alin. 1 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

Art.4. (1) – Comisia ”România 2040” este 

condusă de un membru al Parlamentului, 

deputat sau senator, care a deținut funcția 

de Președinte al României sau                            

Prim-Ministru al României. 

 

 Autor: dep. Adrian-Claudiu Prisnel 

1. Întrucât această strategie urmează să 

stabilească direcțiile de dezvoltare ale 

României pe următorii 20 ani, considerăm 

că această Comisie trebuie condusă de un 

parlamentar care a deținut o funcție cu 

largă legitimitate și reprezentativitate. 

Potrivit Constituției, aceste funcții sunt 

funcția de Președinte al României și cea 

de                       Prim-Ministru. 

2. Prin vot, membrii Comisiei au apreciat 

că textul legii aprobat de Comisie este 

acoperitor, iar amendamentul propus nu se 

justifică. 

 

Camera 

Deputaţilor 

2.  Art.5.- (1) Comisia "România 2040" 

este alcătuită din: 

................................................. 

La articolul 5 alineatul (1), înaintea 

literei a) se introduce o nouă literă,                   

litera a0), cu următorul cuprins: 

a0) Preşedintele Camerei Deputaţilor; 

 

Autor: dep. Adrian-Claudiu Prisnel 

1. În timpul dezbaterilor din cadrul 

ședinței asupra  amendamentelor, s-a 

propus ca Preşedintele Camerei 

Deputaţilor să fie simplu membru în 

Comisia "România 2040". 

2. Prin vot, membrii Comisiei au hotărât 

respingerea amendamentului, considerând 

oportună menţinerea amendamentului 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

 crt. 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

1. Argumente pentru  susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Cameră 

decizională 

formulat în cadrul Comisiei. 

3.  ---------------------------- La art.5 alin. 1 se introduce litera h) care 

va avea următorul cuprins: 

Art.5. (1) h) reprezentanții Băncii 

Naționale a României. 

 

Autor: dep. Adrian-Claudiu Prisnel 

1. O strategie pe termen lung nu poate fi 

elaborată fără contribuția Băncii Naționale 

a României, care potrivit legii în vigoare 

are ca atribuții: elaborarea și aplicarea 

politicii monetare și a politicii de schimb, 

precum și de sprijin a politicii economice 

generale a statului.  

2. Prin vot, membrii Comisiei au apreciat 

că amendamentul propus nu se justifică. 

 

Camera 

Deputaţilor 

4.  Art.6. (1) 

 

În vederea asigurării consensului 

național și a validării direcțiilor de 

dezvoltare, Comisia ”România 2040” 

organizează dezbateri publice, sub 

forma unor forumuri naționale, cu 

participare deschisă, în care se 

prezintă rezultatele de etapă. 

 

Art.6 alin. 1 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

Art.6. (1) - În vederea asigurării 

transparenței decizionale Comisia 

”România 2040” organizează dezbateri 

publice, sub forma unor forumuri naționale, 

cu participare deschisă, în care se prezintă 

rezultatele de etapă. 

 

 Autor: dep. Adrian-Claudiu Prisnel 

1. Potrivit Constituției României, 

suveranitatea națională aparține poporului 

român care o exercită prin organele sale 

reprezentative constituite prin alegeri, 

Parlamentul fiind organul reprezentativ 

suprem al poporului român. În consecință, 

orice consens într-o democrație 

reprezentativă nu poate fi exprimat în 

afara Parlamentului României. Propunem 

înlocuirea sintagmei „consens național” cu 

„transparență decizională”, concept care e 

codificat în legislația României, spre 

deosebire de sintagma „consens național”. 

2. Prin vot, membrii Comisiei au hotărât 

respingerea amendamentului, considerând 

oportună menţinerea amendamentului 

formulat în cadrul Comisiei. 

 

Camera 

Deputaţilor 

5.  Art.7. (1) Art.7 alin. 1 se modifică și va avea 1. O strategie pe termen lung nu poate fi Camera 
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Nr. 

 crt. 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

1. Argumente pentru  susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Cameră 

decizională 

 

Strategia ”România 2040” se 

fundamentează pe baza prognozelor 

macroeconomice și a scenariilor de 

dezvoltare alternative realizate de 

Comisia Națională de Strategie și 

Prognoză și avizate de Consiliul de 

Programare Economică. 

următorul cuprins: 

Art.7. (1) - Strategia ”România 2040” se 

fundamentează pe baza prognozelor 

macroeconomice și a scenariilor de 

dezvoltare alternative realizate de Banca 

Națională și Comisia Națională de Strategie 

și Prognoză. 

 

 Autor: dep. Adrian-Claudiu Prisnel 

elaborată fără contribuția Băncii Naționale 

a României, care potrivit legii în vigoare 

are ca atribuții: elaborarea și aplicarea 

politicii monetare și a politicii de schimb, 

precum și de sprijin a politicii economice 

generale a statului. 

2. Prin vot, membrii Comisiei au apreciat 

că textul legii aprobat de Comisie este 

acoperitor, iar amendamentul propus nu se 

justifică. 

 

Deputaţilor 

6.  ------------------------ La art.8 se introduce litera e) care va 

avea următorul cuprins: 

Art.8. e) documentele prevăzute la articolul 

8 literele a), b) și c) se adoptă cu votul 

majorității celor două Camere. 

 

 Autor: dep. Adrian-Claudiu Prisnel 

1. Întrucât Strategia „România 2040„ 

cuprinde strategii sectoriale, considerăm 

că unele dintre aceste domenii, cum ar fi 

educația, politica fiscal-monetară ori 

administrația publică, sunt, potrivit 

Constituției, de domeniul legii organice, 

iar întreaga strategie ar trebui să aibă 

statut de lege organică. 

2. Prin vot, membrii Comisiei au apreciat 

că amendamentul propus nu se justifică. 

 

Camera 

Deputaţilor 

7.  Art.9. (2) 

 

Actualizarea se efectuează de către 

Comisia Națională de Strategie și 

Prognoză și se prezintă Guvernului și 

Parlamentului, după avizarea de către 

Consiliul de Programare Economică. 

Art.9 alin. 2 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

Art.9. (2) - Actualizarea se efectuează de 

către Guvernul României și se prezintă 

Parlamentului României, care va adopta 

noua formă a documentului cu votul 

majorității membrilor celor două Camere. 

 

1. În condițiile în care Strategia „România 

2040” urmează să fie aplicată în special de 

Guvernul României, care, potrivit 

Constituției, asigură realizarea politicii 

interne și externe și exercită conducerea 

generală a administrației publice, 

considerăm că doar Guvernul României 

este abilitat, în condițiile Constituției, să 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

 crt. 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 

1. Argumente pentru  susţinere 

2. Argumente pentru respingere 

Cameră 

decizională 

Autor: dep. Adrian-Claudiu Prisnel realizeze această actualizare. De 

asemenea, modificare Strategiei „România 

2040”, în condițiile acestei legi, trebuie să 

obțină votul majorității organice. 

2. Prin vot, membrii Comisiei au apreciat 

că textul legii aprobat de Comisie este 

acoperitor, iar amendamentul propus nu se 

justifică. 
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