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RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea  

Comisiei Naţionale de Prognoză 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere, în 
fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.119/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, trimis cu adresa nr. PL-x 56 din 11 februarie 2009, înregistrată sub        
nr. 21/48 din  12 februarie 2009. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 9 februarie 2009. 
Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1149 din 26 septembrie 2008, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă 

de urgenţă, cu observaţii şi propuneri. 
  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, conform avizului nr.31/151 din 25 februarie 2009, a avizat 

favorabil proiectul de lege.  
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, conform avizului 

nr.26/224 din 26 februarie 2009, a avizat favorabil iniţiativa legislativă.  
 

 



Comisia pentru muncă şi protecţie socială, conform avizului nr.27/83 din 3 martie 2009, a avizat favorabil 
proiectul de lege, cu amendamente.  
          Proiectul de ordonanţă de urgenţă supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.212/2007, în sensul trecerii acestui organ de specialitate al administraţiei publice centrale din 
subordinea Guvernului şi coordonarea secretarului general al Guvernului, în subordinea Ministerului Economiei şi 
Finanţelor.  
            Totodată, modificările şi completările preconizate au în vedere asigurarea unei mai bune reglementări a 
modului în care Comisia poate încheia contracte de cercetare-dezvoltare, îmbunătăţirea relaţiilor instituţionale şi 
profesionale cu administraţia publică locală, precum şi stabilizarea şi asigurarea resurselor umane necesare îndeplinirii 
atribuţiilor conferite prin lege. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa din 10 martie 2009. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Comisiei Naţionale de Prognoză: domnul 
Ion Ghizdeanu - preşedinte.  

La dezbaterea acestei iniţiative legislative, din totalul de 25 de membri ai Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au fost prezenţi toţi deputaţii.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate 
de voturi  (o abţinere), să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, cu amendamentele 
admise, care sunt redate în Anexa la prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 
                                                                                                                                                                              

                                            PREŞEDINTE                                                             SECRETAR 
                                           Mihai TUDOSE                                         Cătălin CHERECHEŞ                                                       
           
 
Consilier  parlamentar: 
Graziella  Segărceanu 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG nr.119/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

1.  LEGE 
privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.119/2008 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 
privind organizarea şi funcţionarea 
Comisiei Naţionale de Prognoză 

Nemodificat. 
 

 

2.  ARTICOL UNIC. -  Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.119 din 1 octombrie 2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei 
Naţionale de Prognoză, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 683 din 6 octombrie 2008, cu 
următoarea modificare: 

 

ARTICOL UNIC. -  Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.119 din 1 octombrie 2008 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 
privind organizarea şi funcţionarea 
Comisiei Naţionale de Prognoză, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 683 din 6 
octombrie 2008, cu următoarele 
modificări: 
 

Autor: Comisia economică 

 

3. Ordonanţa de urgenţă  pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 
privind organizarea şi funcţionarea 
Comisiei Naţionale de Prognoză 
 
 
 

Nemodificat. 
 

Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.119/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

4.     Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 
22/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Comisiei Naţionale de 
Prognoză, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 84 
din 2 februarie 2007, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 212/2007, 
se modifică şi se completează după 
cum urmează:
 

Nemodificat. 
 

Nemodificat. 
 

 

5. 1. La articolul 1, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
,,Art. 1. - (1) Comisia Naţională de 
Prognoză se organizează şi 
funcţionează ca organ de specialitate 
al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Economiei şi 
Finanţelor, având rolul de a elabora 
studii şi prognoze pe termen scurt, 
mediu şi lung privind evoluţia 
economiei româneşti în ansamblu, 
pe sectoare şi în profil teritorial, 
sinteze macroeconomice, precum şi 
de a fundamenta principalele măsuri 
de politică economică proiectate de 
Guvern, în concordanţă cu 
Programul de guvernare."

 
 

 - La articolul I punctul 1, alineatul 
(1) al articolului 1 va avea 
următorul cuprins: 
 
 ,,Art. 1.- (1) Comisia Naţională de 
Prognoză se organizează şi 
funcţionează ca organ de specialitate 
al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea 
Ministerului Finanţelor Publice, 
având rolul de a elabora studii şi 
prognoze pe termen scurt, mediu şi 
lung privind evoluţia economiei 
româneşti în ansamblu, pe sectoare şi 
în profil teritorial, sinteze 
macroeconomice, precum şi de a 
fundamenta principalele măsuri de 
politică economică proiectate de 
Guvern, în concordanţă cu Programul 
de guvernare’’. 
 

1. La articolul I punctul 1, 
alineatul (1) al articolului 1  se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
,,Art.1. – (1) Comisia Naţională de 
Prognoză se organizează şi 
funcţionează ca organ de specialitate 
al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea 
Guvernului, având rolul de a 
elabora studii şi prognoze pe termen 
scurt, mediu şi lung privind evoluţia 
economiei româneşti în ansamblu, 
pe sectoare şi în profil teritorial, 
sinteze macroeconomice, precum şi 
de a fundamenta principalele măsuri 
de politică economică proiectate de 
Guvern, în concordanţă cu 
Programul de guvernare.’’ 
 

Autori: deputaţii  Aurel Vainer şi 
Silviu Prigoană. 

 
 

Comisia Naţională de 
Prognoză este organ 
subsidiar Guvernului şi 
nu unui singur minister. 
În plus, aceasta 
elaborează studii şi 
prognoze de politici 
economice proiectate 
de întregul Guvern, în 
concordanţă cu 
programul de 
guvernare. 
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Nr. 
crt. 

Text OUG nr.119/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

6. 2. La articolul 4, după alineatul (3) 
se introduc două noi alineate, 
alineatele (4) şi (5), cu următorul 
cuprins: 
 
,,(4) Pentru realizarea de studii, 
analize şi prognoze macroeconomice 
de interes general, Comisia 
Naţională de Prognoză poate încheia 
contracte de cercetare-dezvoltare 
finanţate din bugetul propriu, ale 
căror rezultate nu sunt destinate în 
mod exclusiv propriului beneficiu. 
 
(5) Atribuirea în condiţiile legii a 
contractelor de lucrări de cercetare-
dezvoltare, prevăzute la alin. (4), se 
efectuează pe baza normelor 
elaborate de Comisia Naţională de 
Prognoză şi aprobate prin ordin al 
preşedintelui Comisiei Naţionale 
de Prognoză."

 
 

Nemodificat.  2. La articolul I punctul 2, 
alineatul (5) se modifică şi va avea  
următorul cuprins: 
 
(4) Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Atribuirea în condiţiile legii a 
contractelor de lucrări de cercetare-
dezvoltare, prevăzute la alin.(4), se 
efectuează pe baza normelor 
elaborate de Comisia Naţională de 
Prognoză şi aprobate prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

Autori: Comisia economică şi  
deputat Victor Paul Dobre.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a se evita 
instituirea unei  duble 
competenţe a 
preşedintelui Comisiei 
Naţionale de Prognoză 
în ceea ce priveşte 
elaborarea normelor şi 
aprobarea lor, cât şi 
atribuirea contractelor. 
 

7. 3. La articolul 12, după alineatul 
(3) se introduce un nou alineat, 
alineatul (4), cu următorul 
cuprins:
,,(4) Comisia Naţională de Prognoză 
asigură, la cerere, suportul 
informaţional şi metodologic 
necesar, precum şi pregătirea 
profesională a specialiştilor 
autorităţilor administraţiei publice 
locale cu atribuţii în domeniul 

Nemodificat. 
 

Nemodificat.  
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6

Text OUG nr.119/2008 Text Senat 

 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
propuse 

analizei şi prognozei economice."
 

8. 4. La articolul 13, după alineatul 
(2) se introduce un nou alineat, 
alineatul (3), cu următorul 
cuprins:
,,(3) Drepturile salariale şi drepturile 
specifice ale personalului Comisiei 
Naţionale de Prognoză sunt identice 
cu cele stabilite, potrivit dispoziţiilor 
legale, pentru personalul instituţiei 
în subordinea căreia se află şi al 
cărei conducător are calitatea de 
ordonator principal de credite."
 

Nemodificat. 
 

Nemodificat. 
 
 
 

 

Art. II. - Ordonanţa Guvernului nr. 
22/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Comisiei Naţionale de 
Prognoză, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 212/2007, cu 
modificările şi completările aduse 
prin prezenta ordonanţă de urgenţă, 
se va republica, după aprobarea 
acesteia prin lege, dându-se textelor 
o nouă numerotare.
 

 

Nemodificat. Nemodificat.  

 

Nr. 
crt. 

9. 

 



 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

    COMISIA PENTRU POLITICĂ   
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                               Nr. 21/48 
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BIROUL  PERMANENT   
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.119/2008 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Comisiei Naţionale de Prognoză, trimis, spre dezbatere în fond, în procedură de 
urgenţă, cu adresa nr. PL-x 56 din 11 februarie 2009, înregistrată sub nr. 21/48 din  
12 februarie 2009, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

 
 
 

 
 
 

 PREŞEDINTE 
              Mihai TUDOSE 
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