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                                                  A  V  I  Z 

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 

politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, 

cu proiectul de Lege pentru declararea zilei de 11 aprilie ca „Ziua națională a 

educației financiare” (PLx 87/2022), transmis cu adresa nr. PL-x 87 din 7 martie 

2022, înregistrat sub nr. 4c-1/86 din 8 martie 2022.  

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

pentru declararea zilei de 11 aprilie ca „Ziua națională a educației financiare”, 

cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată, 

în şedinţa din 2 martie 2022.  

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

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră 

decizională. 

  Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 22 martie 2022. 

              Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare declararea zilei de            

11 aprilie – Ziua Națională a educației financiare. De asemenea, se propune ca prin 

intermediul Institutului de Studii Financiare, precum și a altor autorități ale 

administrației publice centrale și locale să se organizeze manifestări publice, precum 



simpozioane, seminarii sau mese rotunde dedicate acestei zile. Totodată, se prevede 

ca Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune să 

introducă în programele lor emisiuni dedicate acestei zile. 

  Membrii Comisiei au analizat iniţiativa legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive, punctul de vedere al Guvernului nr. 1971 din                              

14 martie 2022, punctele de vedere din partea Consiliului Economic și Social, 

transmise cu adresa nr. 543 din 1 februarie 2022, punctul de vedere al Băncii 

Naționale a României, transmis cu adresa nr. G50 din 11 februarie 2022, punctul 

de vedere al Autorității de Supraveghere Financiară, transmis cu adresa nr. 235 

din 3 februarie 2022 și avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi 

propuneri, transmis cu adresa nr. 103 din 7 februarie 2022. 
 

                 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 

voturi (3 abțineri), avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru declararea 

zilei de 11 aprilie ca „Ziua națională a educației financiare”, în forma adoptată 

de Senat. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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