
 

           EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Secțiunea 1  Titlul proiectului de act normativ 

Lege privind elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung 
"România 2040" 

Secțiunea 2  Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situației actuale Evoluţia pe termen lung a României către 
atingerea unui nivel de dezvoltare similar 
economiilor din Europa Occidentală necesită 
programare strategică, astfel încât politicile 
economice şi sociale implementate să valorifice 
potenţialul şi avantajele comparative ale ţării 
noastre. 
În prezent există o serie de documente 
programatice de nivel strategic cum ar fi 
Strategia de dezvoltare a României în urmatorii 
20 de ani, elaborată de Academia Română în 
perioada 2015-2017, care este un document 
cuprinzător elaborat de mediul academic. Cu 
toate acestea, Strategia nu prezintă unul din 
elementele caracteristice de bază ale unui astfel 
de instrument: aprobarea obiectivelor şi a liniilor 
directoare prin consens naţional. 
De asemenea, la nivel sectorial (spre exemplu 
energie, transport) există documente strategice 
fiind astfel necesară o abordare integratoare a 
acestora. 
Având în vedere cele de mai sus, Guvernul 
României propune elaborareea Strategiei de 
dezvoltare economică şi socială a României pe 
termen lung, denumită în continuare Strategia 
"România 2040". 
În vederea asigurării reprezentativităţii şi 
consensului naţional Strategia "România 2040" 
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va fi elaborată sun egida Parlamentului 
României, care va sigura conducerea şi 
coordonarea întregului proces. 
  

2. Schimbări preconizate Proiectul de lege statuează obligaţia elaborării şi 
actualizării Strategiei "România 2040" precum şi 
cadrul instituţional de realizare şi de asigurare a 
consensului naţional. 

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 
neguvernamentale de profil vor sprijini 
elaborarea Strategiei "România 2040". 

Pentru elaborarea strategiei se înfiinţează 
Comisia "România 2040", organism consultativ, 
fără personalitate juridică care are ca atribuţii 
principale: pregătirea proiectului de strategie, 
fundamentarea acesteia, realizarea de scenarii de 
dezvoltare şi armonizarea şi integrarea 
contribuţiilor instituţiilor publice, a partidelor şi 
organizaţiilor neguvernamentale.  

Comisia "România 2040" este condusă de 
Preşedintele Camerei Deputaţilor şi este alcătuită 
din: 

a) Reprezentanţi ai Guvernului României; 

b) Reprezentanţi ai Presedinţiei României; 

c) Reprezentanţi ai partidelor parlamentare; 

d) Reprezentanţi ai comisiilor de specialitate din 
Senat şi Camera Deputaţilor  

e) Reprezentanţi ai Academiei Române; 

f) Reprezentanţi ai Consiliului de Programare 
Economică şi ai Comisiei Naţionale de Strategie 
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şi Prognoză; 

g) Personalităţi ale ştiinţei, din mediul academic 
şi universitar desemnaţi de conducerea Comisiei 
"România 2040", la propunerea Consiliului de 
Programare Economică. 

La şedinţele Comisiei "România 2040" pot 
participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
instituţiilor publice, organismelor 
neguvernamentale, ai sindicatelor şi patronatelor, 
în baza convocărilor nominale ale conducerii 
Comisiei "România 2040". 

Coordonarea metodologică şi ştiinţifică a 
activităţii Comisiei "România 2040" precum și a 
întregului proces de elaborare a strategiei, vor fi 
realizate de Consiliul de Programare Economică 
şi Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză. 

Comisia "România 2040" îşi va desfăşura 
activitatea în perioada 1 iunie 2018 - 1 iunie 
2019, prin realizare de lucrări de fundamentare şi 
sinteză. 

În vederea asigurării consensului naţional şi a 
validării direcţiilor de dezvoltare, Comisia 
"România 2040" va organiza dezbateri publice, 
sub forma unor forumuri naţionale, cu participare 
deschisă, în care se vor prezenta rezultatele de 
etapă. 

Strategia "România 2040" se va fundamenta 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. 

Strategia "România 2040" se va corela cu Planul 
naţional de adoptare a monedei euro, precum şi 
cu strategiile sectoriale aprobate de către Guvern. 
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Activitatea Comisiei "România 2040" se va 
finaliza 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 principalelor politici publice 
necesare pentru implementarea Strategiei 
"România 2040". 

Strategia "România 2040" se va actualiza în 
funcţie de schimbările din contextul internaţional 
şi de evoluţiile economico-sociale interne, la un 
interval de 3 ani. Actualizarea va fi efectuată de 
către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză 
şi va fi prezentată Guvernului şi Parlamentului, 
după avizarea de către Consiliul de Programare 
Economică.  

Parlamentul, prin comisiile de specialitate, va 
asigura monitorizarea continuă a implementării 
Strategiei "România 2040". 
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3. Alte informații Nu este cazul 

Secțiunea 3  Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul  

11. Impactul asupra mediului 
concurențial și domeniului 
ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Nu este cazul. 

2 1 Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Nu este cazul. 

2 2 Impactul asupra 
intreprinderilor mici si mijlocii  

Nu este cazul. 

3. Impactul social Nu este cazul. 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul 

5. Impactul asupra drepturilor și 
libertăților fundamentale ale 
omului 

Nu este cazul. 

6. Alte informații Nu este cazul. 

Secțiunea 4  Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe 
termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)   

Mii lei 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

       

1. Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din 
acesta: 
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(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale:       

(i) impozit pe venit       

c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 

      

(i) contribuții de asigurări       

2. Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din 
acesta: 

      

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

b) bugete locale:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat 

      

i) cheltuieli de personal       

ii) bunuri și servicii       

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care:       

a) buget de stat       

b) bugete locale       

4. Propuneri pentru 
acoperirea creșterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
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veniturilor bugetare 

6. Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor 
și/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

7. Alte informații Nu este cazul. 
 

Sectiunea 5  Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor 
fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 

 

 

b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziții. 

 
 
 
Nu este cazul 

 

 

 

 

Nu este cazul 

11 Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislația în 
domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
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2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislația comunitară 
în cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare  

Nu este cazul 

3.Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor 
normative comunitare  

Nu este cazul 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a 
Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Alte acte normative și/sau 
documente internaționale din care 
decurg angajamente 

Nu este cazul 

6. Alte informații Proiectul de act normativ nu contravine 
dispozițiilor Convenției europene a drepturilor 
omului și ale protocoalelor adiționale la 
aceasta, ratificate de România, precum și cu 
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor 
Omului. 

Secțiunea 6  Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act 
normativ 

1. Informații privind procesul de 
consultare cu organizații 
neguvernamentale, institute de 
cercetare și alte organisme 
implicate 

Nu este cazul 

2.Fundamentarea alegerii 
organizațiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum și a modului 

Nu este cazul 
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în care activitatea acestor 
organizații este legată de obiectul 
proiectului de act normativ 

3. Consultările organizate cu 
autoritățile administrației publice 
locale, în situația în care proiectul 
de act normativ are ca obiect 
activități ale acestor autorități, în 
condițiile Hotărârii Guvernului 
nr.521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative 
ale autorităților administrației 
publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

4. Consultările desfășurate în 
cadrul consiliilor interministeriale, 
în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr.750/2005 
privind constituirea consiliilor 
interministeriale  

permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

5. Informații privind avizarea de 
către: 

a)Consiliul Legislativ 

b)Consiliul Suprem de Apărare a 
Țării 

c)Consiliul Economic și Social 

d)Consiliul Concurenței 

e)Curtea de Conturi 

 

6. Alte informații Nu este cazul. 

Secțiunea 7  Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea 
proiectului de act normativ 

1. Informarea societății civile cu 
privire la necesitatea elaborării 

 

9 
 



proiectului de act normativ Nu este cazul. 

2.Informarea societății civile cu 
privire la eventualul impact 
asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act 
normativ, precum și efectele 
asupra sănătății și securității 
cetățenilor sau diversității 
biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Alte informații Nu este cazul. 

Secțiunea 8  Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de 
către autoritățile administrației 
publice centrale și /sau locale – 
înființarea unor noi organisme sau 
extinderea competențelor 
instituțiilor existente 

Instituțiile publice responsabile cu 
implementarea măsurilor cuprinse în proiectul 
de act normativ sunt Parlamentul şi Guvernul 
României. 

2. Alte informații Nu este cazul 

 

 
Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de lege anexat, pentru 

elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung "România 2040", pe 
care îl supunem Parlamentului spre adoptare. 

 
 
 

 
 

SECRETARUL GENERAL AL 
GUVERNULUI 

PREŞEDINTELE COMISIEI 
NAŢIONALE DE STRATEGIE ŞI 

PROGNOZĂ 

Andreea - Ioana LAMBRU Ion GHIZDEANU 
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AVIZAT 

 

PREŞEDINTELE ACADEMIEI 
ROMÂNE 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

Ioan Aurel POP Tudorel TOADER 
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