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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

 
                                           HOTĂRÂRE DE GUVERN 

privind constituirea şi funcţionarea Comisiei naţionale de fundamentare 
a Planului naţional de adoptare a monedei euro 

 
 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

 
 

1. Descrierea 
situaţiei actuale 

Conform Programului de Convergenţă pentru perioada 2016-
2019, Guvernul României îşi menţine angajamentul de adoptare a 
monedei euro, data concretă urmând a fi stabilită pe baza unui 
calendar de trecere la moneda euro, care va fi finalizat până la 
următoarea ediţie a programului de convergenţă. Acest calendar va 
ţine cont de criteriile nominale şi reale de convergenţă a României. 

Angajamentul de adoptare a monedei euro reprezintă în 
continuare o ancoră importantă în promovarea reformelor bugetare şi 
structurale necesare creşterii flexibilităţii economiei româneşti. 

Pentru aderarea la euro, procedura stabilită la nivelul UE spune 
că trebuie îndeplinite cinci criterii nominale de convergenţă 
(criteriile de la Maastricht) şi un criteriu juridic, potrivit căruia 
trebuie compatibilizată legislaţia de organizare şi funcţionare a Băncii 
Naţionale a României cu cea a Băncii Centrale Europene. 

O altă cerinţă este continuarea procesului de preluare şi 
transpunere în legislaţia naţională a reglementărilor comunitare 
(convergenţa juridică). 

Euro este moneda unică adoptată până în prezent de 19 din 
cele 28 state membre ale Uniunii Europene, Lituania fiind ţara care s-a 
alăturat cel mai recent (din 1 ianuarie 2015) grupului zonei euro. În 
afară de Danemarca şi Regatul Unit, care au recurs la „clauza de 
exceptare” de la adoptarea monedei unice, celelalte 8 state din afara 
Eurosistemului, inclusiv România, s-au angajat să adopte euro odată 
ce vor îndeplini criteriile de convergenţă stabilite prin Tratatul de la 
Maastricht. 

Pentru pregătirea trecerii la moneda euro s-a înfiinţat, în anul 
2016, prin HG nr931/2016 privind înfiinţarea Comitetului 
interministerial pentru trecerea la moneda euro, un comitet 
interministerial, cu larga reprezentare instituţională, care a avut ca 
principale atribuţii: 

• elaborarea planului naţional pentru trecerea la moneda Euro şi a 



 
 

2 
 

calendarului acţiunilor necesare pentru adoptarea monedei 
Euro; 

• evaluarea legilor şi regulamentelor în vigoare şi pregărirea de 
noi proiecte de legi/regulamente pentru introducerea monedei 
euro; 

• pregătirea sistemului statistic naţional pentru actualizarea seriilor 
de date; 

• asigurarea monitorizării şi controlului implementării măsurilor 
stabilite în Planul naţional pentru trecerea la moneda Euro; 

• monitorizarea pregătirii sistemelor naţionale pentru trecerea la 
moneda Euro; 

2. Schimbări 
preconizate 

 
Procesul de pregătire a trecerii la moneda euro este un proces 

complex şi la fel de important ca aderarea la Uniunea Europeană. 
Pentru ca doptarea monedei euro să se realizeze cu succes este 
necesară angrenarea întregii societăţi în procesul de pregătire, iar 
planul de pregătire sa fie conceput prin consens naţional.  

În vederea îndeplinirii angajamentului asumat şi a finalizării unui 
calendar de trecere la moneda euro şi luând în considerare că este 
necesară implicarea mai multor instituţii publice cu rol atât în procesul 
concret de pregătire a aderării cât şi în derularea reformelor structurale 
care să asigure convergenţa reală a economiei româneşti propunem: 
1. Înfiinţarea Comisiei naţionale de fundamentare a Planului naţional 
de adoptare a monedei euro, denumită în continuare Comisia 
Naţională. 
2. Participarea următoarelor instituţii în cadrul Comisiei Naţionale: 

• 2 reprezentanţi ai Consiliului de Programare Economică şi alţi 
experţi independenţi desemnaţi prin decizie a primului-ministru; 

• 2 reprezentanţi ai Academiei Române; 
• câte un expert desemnat de fiecare partid politic parlamentar; 
• 2 reprezentanţi ai Administrației Prezidențiale; 
• Ministrul finanțelor publice; 
• câte un reprezentant al conferedaţiilor patronale şi sindicale; 
• Guvernatorul Băncii Naţionale a României şi Preşedintele 

Autorităţii de Supraveghere Financiară; 
• 5 personalităţi ale ştiinţei, culturii şi vieţii academice universitare, 

desemnate prin decizie a primului - ministru la propunerea 
Academiei Române şi Consiliului de Programare Economică; 

• 5 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai societăţii 
civile cu experienţă în domeniul economic, desemnaţi prin 
decizie a primului - ministru, la propunerea Academiei Române; 

• câte un reprezentant al structurilor asociative ale consiliilor 
judeţene,  municipiilor, oraşelor şi comunelor; 

• Preşedintele Institutului Naţional de Statistică; 
• Preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză. 

În funcţie de tematică, la şedinţele Comitetului pot fi invitaţi să participe 
şi reprezentanţi ai altor autorităţi şi instituţii publice sau experţi. 
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3. Conducerea Comisiei Naţionale va fi asigurată şi de doi 
vicepreşedinţi, respectiv guvernatorul Băncii Naţionale a României şi 
un viceprim-ministru desemnat de primul-ministru prin decizie. 
  
4.  Comisia Naţională îşi propune să rezolve problema identificată prin: 

• elaborarea Planului naţional pentru trecerea la moneda euro şi a 
calendarului acţiunilor necesare pentru adoptarea monedei euro;

• evaluarea stadiului de îndeplinire a criteriilor de convergenţă; 

• evaluarea cadrului legislativ în vigoare şi pregătirea de noi 
proiecte legislative pentru introducerea monedei euro; 

• pregătirea sistemului statistic naţional pentru actualizarea seriilor 
de date; 

• monitorizarea pregătirii sistemelor naţionale pentru trecerea la 
moneda euro, modificarea/compatibilizarea sistemului de plăţi, a 
contabilităţii naţionale (dezvoltarea de ghiduri pentru societăţi 
privind aspectele contabile); 

• identificarea acţiunilor necesare şi a entităţilor care să fie 
implicate în organizarea de campanii de informare a publicului 
larg privind adoptarea euro, dezvoltarea şi actualizarea unor 
site-uri dedicate şi înfiinţarea de puncte info help-desk pentru 
cetăţeni şi companii. Comisi Naţională se va asigura că publicul 
este informat clar, obiectiv, în timp util şi cu acurateţe ridicată 
despre adoptarea monedei euro; 

• stabilirea şi monitorizarea elementelor specifice - circulaţia 
paralelă a monedei naţionale - euro; perioada afişării preţurilor 
în moneda naţională şi euro. 

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor Comisiei Naţionale se înfiinţează 
grupuri tematice de lucru: 

• Grupul pentru finanţe publice şi problematica monetară şi 
financiară; 

• Grupul privind reforma şi modernizarea pieţei muncii, a educaţiei 
şi sănatăţii; 

• Grupul responsabil cu aspectele legislative; 

• Grupul responsabil cu informarea publică şi protecţia 
consumatorilor. 

Secretariatul Comisiei Naţionale este asigurat de Comisia Naţională de 
Prognoză.  
Comisia Naţională îşi va desfăşura activitatea în perioada aprilie - 
decembrie 2018 şi va prezenta pentru asumare politică calendarul de 
trecere la moneda euro şi Planul naţional de adoptare a monedei euro 
până la data de 15 noiembrie 2018. 

3. Alte informaţii  
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Nu este cazul. 
 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 
 

1. Impactul 
macroeconomic 

Realizarea acestei Comisii nu implică impact asupra economiei. 

11 Impactul asupra 
mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor 
de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Realizarea acestei Comisii nu implică impact asupra mediului de 
afaceri. 

2.1. Impactul asupra 
sarcinilor                             
administrative 

Realizarea acestei Comisii implică creșterea sarcinilor 
administrative pentru Comisia Națională de Prognoză deoarece 
această instituție din subordinea SGG asigură secretariatul 
Comisiei. 

2.2. Impactul asupra 
întreprinderilor                   
mici şi mijlocii 

Realizarea acestei Comisii nu implică impact asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

3. Impactul social 
 

Realizarea acestei Comisii nu implică un impact social. 

4. Impactul asupra 
mediului 

Realizarea acestei Comisii nu implică un impact de mediu. 

5. Alte informaţii Nu este cazul 
 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
 

- mil. lei -
Următorii 4 ani Indicatori Anul 

curent 2017 2018 2019 2020 
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 
acestea:       

(i) impozit pe profit       
(ii) impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor       

(iii) impozit pe dividendele 
plătite persoanelor juridice 
române 

      

(iv) impozit pe dividende       
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plătite persoanelor fizice 
rezidente române 
(v) ) impozit pe dividendele 
plătite persoanelor fizice și 
juridice nerezidente 

      

(vi) TVA       

(vii) accize       
(viii) redevenţe       
b) bugete locale:       
(i) impozite şi taxe locale       
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat:       

(i) contribuţii de asigurări       
2) Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
 

      

a) buget de stat, din 
acestea:       

(i) cheltuieli de personal       
(ii) bunuri şi servicii       
b) bugete locale:       
(i) cheltuieli de personal       
(ii) bunuri şi servicii       
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat:       

(i) cheltuieli de personal       
(ii) bunuri şi servicii       
3) Impact financiar, 
plus/minus, din care:  

    
 

a) buget de stat 
       

b) bugete locale 
       

4) Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5) Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

 

6) Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor 
bugetare 
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7) Alte informaţii  
 

Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei 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 dispoziţii 
 

Pe perioada cât funcţionează Comisia Naţională, 
activitatea Comitetului interministerial pentru 
trecerea la moneda euro constituit conform HG nr 
931/2016 se suspendă. 
 
 

1^1) Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice: 
 
a) impact legislativ – prevederi de 
modificare şi completare a cadrului 
normativ în domeniul achiziţiilor 
publice, prevederi derogatorii 
b) norme cu impact la nivel 
operaţional/tehnic-sisteme 
electronice utilizate în desfăşurarea 
procedurilor de achiziţie publică, 
unităţi centralizate de achiziţii 
publice, structură organizatorică 
internă a autorităţilor contractante 

 

2) Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 

 

3) Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative 
comunitare 

Nu este cazul. 

4) Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 

Modificările legislative nu contravin jurisprudenţei 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

5) Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente 

 

6) Alte informaţii 
 
Nu este cazul. 
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Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1) Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare 
şi alte organisme implicate 

 

2) Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 
avut loc consultarea, precum şi a modului în care 
activitatea acestor organizaţii este legată de 
obiectul proiectului de act normativ 

 

3) Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale 
acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului 
nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative 

 

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

Nu este cazul. 

5) Informaţii privind avizarea de către:  

a) Consiliul Legislativ 
Proiectul de act normativ se 
avizează de către Consiliul 
Legislativ. 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  
Nu este cazul 

c) Consiliul Economic şi Social Nu este cazul. 

d) Consiliul Concurenţei  
Nu este cazul. 

e) Curtea de conturi 
 
Nu este cazul. 
 

6) Alte informaţii 
 Nu este cazul. 

 
 
 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

1) Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ se publică 
pe site-ul Comisiei Naţionale de 
Prognoză şi al Secretariatului 
General al Guvernului. 

2) Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma Nu este cazul. 
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implementarii proiectului de act normativ, precum 
şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor 
sau diversităţii biologice 

3) Alte informaţii Nu este cazul. 
 

 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
1) Măsurile de punere în aplicare a proiectului de 
act normativ de către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente 

Nu este cazul 

2) Alte informaţii Nu este cazul 
 

Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre de Guvern privind 
constituirea şi funcţionarea Comisiei naţionale de fundamentare a Planului naţional de 
adoptare a monedei euro 
 

SECRETARUL GENERAL AL 
GUVERNULUI 

PREŞEDINTELE COMISIEI 
NAŢIONALE DE PROGNOZĂ 

Andreea - Ioana LAMBRU Ion GHIZDEANU 

 

 

AVIZAT 

 

MINISTRUL FINANŢELOR 
PUBLICE 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU 
AFACERI EUROPENE 

Eugen Orlando TEODOROVICI Victor NEGRESCU 

 

GUVERNATOR BANCA NAŢIONALĂ  MINISTRUL JUSTIŢIEI 
                     A ROMÂNIEI      Tudorel TOADER 

        Mugur Constantin ISĂRESCU 


