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BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Vă înaintăm alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 
declararea zilei de 11 aprilie ca „Ziua naţională a educaţiei financiare”, trimis 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru învățământ, spre dezbatere 
pe fond, prin adresa nr. PLx.87 din 7 martie 2022, Camera Deputaților fiind Cameră 
decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

                PREŞEDINTE,                                                   PREȘEDINTE, 
 

       Bogdan – Iulian HUȚUCĂ                              Natalia – Elena INTOTERO                                      
 
 

 

Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

simina.mocanu
Conf cu Originalul
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RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege pentru declararea zilei de 11 aprilie ca  
„Ziua națională a educației financiare” 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci și Comisia pentru învățământ, au fost sesizate, prin adresa nr. 
PLx.87 din 7 martie 2022, spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege pentru 
declararea zilei de 11 aprilie ca „Ziua națională a educației financiare”. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin.(9) 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 2 martie 2022. 
    La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele Consiliului 
Economic şi Social și Consiliului Legislativ și punctele de vedere ale Guvernului 
României, Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare declararea 
zilei de 11 aprilie ca „Ziua naţională a educaţiei financiare”, dând posibilitatea 
Parlamentului României, Ministerului Finanțelor, Ministerului Educației, BNR, ASF, 
Institutului de Studii Financiare și altor autorități ale administrației publice centrale 
și locale, să organizeze diverse tipuri de evenimente dedicate acestei zile.  

Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
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În conformitate cu prevederile art. 62, 64 și 131 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și cei ai Comisiei pentru învățământ au 
examinat proiectul de lege în şedinţe separate, cu prezență fizică și online.   

Comisia pentru învățământ a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 22 
martie 2022. La lucrările Comisiei au fost prezenți 20 deputați din totalul de 25 
membri ai Comisiei.  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a examinat proiectul de lege în ședința 
din 22 martie 2022. La lucrările comisiei, deputații şi-au înregistrat prezenţa conform 
listei de prezenţă. 
   La dezbaterile acestui proiectul de lege au participat, în calitate de invitați, 
domnul Florin Lixandru, Secretar de Stat în Ministerul Educației și domnul deputat George 
Cristian Tuță, în calitate de inițiator. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrările comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de adoptare a proiectului de Lege 
pentru declararea zilei de 11 aprilie ca „Ziua națională a educați ei financiare”, cu 
amendamentele admise prezentate în Anexă. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

                 PREŞEDINTE,                                                      PREȘEDINTE, 
 

       Bogdan – Iulian HUȚUCĂ                                 Natalia – Elena INTOTERO                                      
 
                   SECRETAR,                                                          SECRETAR, 
 
        Iulius – Marian FIRCZAK                            Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

                   
                                                   
            
Şef serviciu,                                                                                                                                         Șef birou, 
Giorgiana Ene                                                                                                                                        Ioana Florina Mînzu       
                                                                                                                                        
Consilier,                                                                                                                                             Consilier parlamentar, 
Simina Alexandra Mocanu                                                                                                               Adrian Iacob 
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Anexă 
AMENDAMENTE ADMISE 

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

Nr. 
crt
. 

Text Senat Text amendamente propuse Motivarea amendamentelor propuse 

1.  Titlul Legii 
LEGE 

pentru declararea zilei de 11 aprilie ca  
„Ziua naţională a educaţiei financiare” 

Titlul Legii 
LEGE 

pentru instituirea zilei de 11 aprilie ca 
„Ziua educaţiei financiare” 

 
Autor: Deputat UDMR Szabo Odon și membrii 
celor două  comisii 

 
 
Pentru respectarea normelor de redactare și 
similitudinea cu alte acte normative. 

2.  Art.1.-Se declară ziua de 11 aprilie ca „Ziua 
naţională a educaţiei financiare”. 

Art.1.-Se instituie ziua de 11 aprilie ca „Ziua 
educaţiei financiare”. 
 
Autor: Deputat UDMR Szabo Odon și membrii 
celor două  comisii 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 

3.  Art.2.-Parlamentul României poate organiza, 
prin decizia Birourilor permanente ale celor 
două Camere, o conferinţă anuală, precum şi 
oricare alt tip de evenimente publice, în 
domeniul educaţiei financiare dedicate acestei 
zile. 

Se elimină. 

Autor: Deputat UDMR Szabo Odon 

Se regăsește la art. 2. 

4.  Art.3.-Ministerul Finanţelor, Ministerul 
Educaţiei, Banca Naţională a României, 
Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin 
intermediul Institutului de Studii Financiare, 

Art.2.- Parlamentul României, Ministerul 
Finanțelor, Ministerul Educației, Banca 
Națională a României, Autoritatea de 
Supraveghere Financiară  și Institutul de Studii 
Financiare, precum și alte autorități ale 

 
Pentru includerea Parlamentului României și   
pentru claritatea textului. 
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Nr. 
crt
. 

Text Senat Text amendamente propuse Motivarea amendamentelor propuse 

precum şi alte autorităţi ale administraţiei 
publice centrale şi locale pot organiza 
manifestări publice, precum şi simpozioane, 
seminarii sau mese rotunde dedicate acestei 
zile. 

administrației publice centrale și locale pot 
organiza manifestări publice, simpozioane, 
seminarii, mese rotunde sau alte tipuri de 
evenimente publice, în domeniul educației 
financiare, dedicate acestei zile. 
 
Autor: Deputat UDMR Szabo Odon și membrii 

celor două  comisii 
5.  Art.4.- Societatea Română de Televiziune 

și Societatea Română de Radiodifuziune vor 
introduce în programele lor emisiuni dedicate 
acestei zile. 

Se elimină.  
 

 Autor: membrii celor două  comisii 

Norma nu este necesară având în vedere 
prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 
41/1994. 
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