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Instituit în februarie 2010, Comitetul de Pregătire a Trecerii la Euro
(CPTE) din cadrul BNR s-a întâlnit cu regularitate, o dată la fiecare
două luni calendaristice. Astfel, pe parcursul primilor trei ani (20102012) au avut loc, în total, 18 şedinţe ale CPTE.
De la început, unul din scopurile declarate ale CPTE a fost acela de a
informa periodic structurile de conducere din BNR privind evoluţiile
naţionale şi europene cu relevanţă pentru adoptarea euro. Astfel, pe
lângă membrii Consiliului de Administraţie, un număr aproximativ de
35 de directori, directori adjuncţi şi consilieri din BNR au participat la
şedinţele CPTE.
Din octombrie 2010, cadrul de participare s-a lărgit, prin invitarea, cu
caracter permanent, a reprezentanţilor Ministerului Finanţelor Publice.
De asemenea, din prima parte a anului 2012, Preşedintele Comisiei
Naţionale de Prognoză a devenit un invitat permanent al reuniunilor
CPTE.
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La 31 octombrie 2011, cea de a unsprezecea şedinţă a CPTE a fost
dedicată constituirii Comitetului de Pregătire a Trecerii la Euro la nivel
naţional, prin participarea Guvernului României, în frunte cu Primul
Ministru. La respectiva reuniune au fost prezentate şi dezbătute două
materiale, după cum urmează:
► îndeplinirea criteriilor de convergenţă nominală în lumina recentelor
evoluţii din zona euro
► cadrul instituţional european de asistenţă financiară pentru stabilitatea
macroeconomică a UE

Pe parcursul celorlalte 17 şedinţe ale CPTE au fost prezentate 46 de
teme (listate în continuare). Atunci când s-a considerat util, au fost invitaţi
oficiali ai Guvernului României; de exemplu, la discutarea “Proiectului de
lege pentru adoptarea monedei euro” a participat un Secretar de stat din
cadrul Ministerului Justiţiei. De asemenea a fost invitat un Secretar de
stat din cadrul Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale la
discutarea “Proiecţia cheltuielilor pe termen lung cu îmbătrânirea
populaţiei”, material laborat de Ministerul Finanţelor Publice în colaborare
cu Comisia Naţională de Prognoză.
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Temele discutate în cadrul CPTE pot fi grupate după cum urmează:

A

Lecţii din pregătirea altor state pentru adoptarea euro (7 materiale)
 Stadiul pregătirilor statelor membre cu derogare pentru aderarea la zona euro
 Experienţa altor state membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte
pregătirea instituţională pentru adoptarea euro
 Informare privind pregătirea statelor membre cu derogare pentru aderarea la
zona euro
 Informare privind pregătirea Estoniei pentru aderarea la zona euro la 1
ianuarie 2011
 Pregătirile efective ale Cehiei şi Estoniei
 Adoptarea euro de către Estonia
 Pregătirea pentru adoptarea euro între guvernanţa politică şi guvernanţa
instituţională: experienţa Cehiei şi a Ungariei.

Această din urmă analiză a fost deosebit de utilă, întrucât a arătat moduri de
abordare instituţională, la nivel guvernamental, a responsabilităţilor diferitelor
ministere şi agenţii care sunt implicate în adoptarea euro, ce pot servi sursă de
inspiraţie autorităţilor române.
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Proiecte ale unor strategii naţionale (3 materiale)
 Draft de lege pentru adoptarea monedei euro, redactat de BNR în 2006
 Proiect de lege privind măsuri prealabile adoptării monedei euro
 Strategia de comunicare pentru adoptarea euro



C

Contribuţii la elaborarea şi negocierea Programelor de Convergenţă
(7 materiale)
Contribuţia BNR la elaborarea programului de convergenţă 2010
Raportul de convergenţă al Băncii Centrale Europene, mai 2010
Programul de Convergenţă – ediţia 2011
Recomandările Comisiei Europene vis-a-vis de programul de Convergenţă
Prezentarea ediţiei 2012 a Programului de Convergenţă
Actualizarea Programului de Convergenţă prin prisma finalizării negocierilor
dintre noul Guvern al României şi misiunea comună CE-FMI
 Raportul de Convergenţă al Băncii Centrale Europene, mai 2012
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Documente relevante ale Comisiei Europene, Băncii Centrale
Europene şi altor instituţii (13 materiale)

 Procedura deficitului excesiv: evaluarea Comisiei Europene cu privire la acţiunile efective
întreprinse de cele 20 de state membre împotriva cărora a fost declanşată procedura
deficitului excesiv
 Îmbunătăţirea guvernanţei economice europene
 Notă de informare privind Semestrul European
 Opiniile BCE privind reforma guvernanţei economice în UE
 Pactul Euro Plus
 Stadiul elaborării pachetului legislativ privind guvernanţa economică în UE
 Tratatul privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul Uniunii Economice şi
Monetare
 Pactul Fiscal European: implicaţii pentru România
 Deficitul Structural şi Compactul fiscal: implicaţii pentru viitor
 Obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) din perspectiva documentelor recente ale
Comisiei Europene
 Uniunea Bancară Europeană, element al rezolvării crizei euro
 Propunerile Comisiei Europene privind mecanismul european de supraveghere bancară
 Tabloul de bord pentru monitorizarea dezechilibrelor macroeconomice: rol, principii,
componenţă
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Studii şi analize privind gradul de pregătire al României în
perspectiva adoptării euro (8 materiale)

E










Studiu privind cursul de schimb de echilibru
Studiu privind îndeplinirea criteriului fiscal până în anul 2012
Indicatori de aliniere structurală a României la zona euro
Calculul deficitului structural
Pregătiri tehnice pentru iniţierea procesului de introducere a euro
Proiecţii privind evoluţiile demografice din România
Proiecţia cheltuielilor pe terme lung cu îmbătrânirea populaţiei
Convergenţa reală a României: o evaluare complexă şi perspective
Lansarea de către CE a Prognozei de toamnă şi a Analizei anuale a creşterii 2013
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În linii mari, obiectivele CPTE au fost îndeplinite, după cum urmează:
► Fundamentarea poziţiilor României în cadrul unor negocieri europene
(îndeosebi în ceea ce priveşte Programele de Convergenţă)
► Dezvoltarea dialogului intra-instituţional (în cadrul BNR) şi menţinerea unui
grad adecvat de informare cu privire la problematica adoptării euro a directorilor
şi consilierilor BNR. Mai mult, în pregătirea materialelor pentru CPTE au fost
implicate numeroase persoane din cadrul BNR, după cum urmează (lista neexhaustivă):












dl. vice-guvernator Cristian Popa
dl. vice-guvernator Bogdan Olteanu
dna. membru al C.A. Agnes Nagy
dl. economist şef Valentin Lazea
dna. director Mirela Roman
dna. director Elena Iorga
dl. director Bogdan Mihai
dl. director Alexandru Păunescu
dl. şef compartiment Cristian Bichi
dna. consilier Gabriela Mihailovici
dl. consilier Răzvan Stanca
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► Dezvoltarea dialogului inter-instituţional, realizată îndeosebi prin:
 organizarea primei şedinţe a Comitetului de Pregătire a Trecerii la Euro la
nivel naţional
 invitarea la dezbateri a conducerii diferitelor ministere (Min. Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, Min. Justiţiei)
 Permanentizarea participării la şedinţe a reprezentanţilor Min. Finanţelor
Publice şi a Comisiei Naţionale de Prognoză. De altfel, un număr
semnificativ de materiale au fost prezentate de reprezentanţii acestor
instituţii, precum:
 dl. Ion Ghizdeanu, Preşedinte la CNP
 dna. Iuliana Dascălu, director în MFP
 dna. Cosmina Geabunea, director în MFP

► Pregătirea, în stadiul de proiect, a unor documente importante, precum:
 Proiectul de Lege privind măsuri prealabile adoptării monedei euro
 Proiectul strategiei de comunicare privind adoptarea euro
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