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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative privind 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Competitivitate, transmisă, 
spre dezbatere în fond, cu adresa nr. Pl-x 592 din 12 octombrie 2015, înregistrată sub              
nr. 4c-1/276 din 13 octombrie 2015, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre 
dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional pentru Competitivitate, transmisă cu adresa nr. Pl-x 592 din               
12 octombrie 2015, înregistrată sub  nr. 4c-1/276 din 13 octombrie  2015. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale               
art. 92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,               
Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ, a avizat favorabil propunerea egislativă, cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr. 1083 din 9 octombrie 2015      

Consiliul Economic şi Social, prin avizul nr. 2694 din 29 septembrie 2015,              
a avizat negativ iniţiativa legislativă.          

Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului prin adresa transmisă,  
menţionează că nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, 
prin adresa transmisă cu nr. 255314 din 8 octombrie 2015, menţionează că nu susţine 
adoptarea inițiative legislative menţionate mai sus, în forma prezentată de iniţiatori. 

Ministerului Finanţelor Publice, prin adresa transmisă cu nr. 648859 din                
22 octombrie 2015, menţionează că nu susţine adoptarea propunerii legislative, în 
forma prezentată. 

Punctul de vedere al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, transmis cu adresa nr. 6251/RP din 16 octombrie 2015, 
menţionează că nu susţine adoptarea prezentei iniţiative legislative. 
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Comisia pentru industrii şi servicii a avizat negativ propunerea legislativă, 
conform avizului nr. 4c-3/300 din 21 octombrie 2015.  

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare organizarea și funcționarea 
Consiliului Național pentru Competitivitate, organism consultativ de specialitate al 
Parlamentului și al Guvernului României, cu personalitate juridică, având ca obiect de 
activitate creșterea calității politicilor economice și sociale din România, în scopul 
consolidării competitivității naționale. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă susmenţionată, în               
şedinţa din  3 noiembrie 2015. 

Din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au participat la dezbateri  20 deputaţi. 

Potrivit reglementărilor art. 56 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, la dezbaterea iniţiativei legislative, au participat, în calitate de 
invitaţi, din partea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului,  domnul Fetic Liviu 
– manager public, din partea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și 
Mediului de Afaceri, domnul director Ionescu Emil-Octavian, din partea Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, domnul Dragomir Ciprian              
– director adjunct, din partea Consiliului Investitorilor Străini (F.I.C.), domnul Mihai 
Bogza – membru conducere executivă, iar din partea Ministerului Finanţelor Publice, 
domnul secretar de stat Ghizdeanu Ion, președintele Comisiei Naționale de Prognoză, 
precum și domnul Răduț Marius – expert. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 
Comisiei, s-a constatat că propunerea legislativă nu se justifică întrucât prin inițiativa 
legislativă se prevede faptul că ,,bugetul necesar funcţionării până la sfârşitul primului an 
calendaristic este asigurat prin alocări din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului" or, potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ,,Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului 
de stat (...), pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar." 

Pe cale de consecinţă, activitatea care se propune a se finanţa din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului nu se încadrează în categoria cheltuielilor urgente şi 
neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar. 

Pe de altă parte, potrivit punctului de vedere transmis de Ministerul Finanţelor 
Publice, măsurile propuse a se reglementa prin iniţiativa legislativă determină majorări ale 
cheltuielilor bugetare, fapt ce produce un impact negativ asupra bugetului general 
consolidat, şi în consecinţă, potrivit prevederilor art. 15 din Legea responsabilităţii              
fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, s-ar impune asumarea compatibilităţii majorărilor 
de cheltuieli ,,cu obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia               
fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în 
strategia fiscal-bugetară." 
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Totodată, în considerarea punctului de vedere al Ministerului Energiei, 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, s-a constatat că, prin actele 
normative de organizare şi funcţionare, atribuţia de elaborare de strategii în diverse 
domenii de activitate este stabilită în sarcina ministrelor ca organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică Strategia şi 
Programul de guvernare în domeniile în care au competenţă. 

Astfel, potrivit Hotărării Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale pentru 
competitivitate 2015─2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 
din 9 octombrie 2015, se propune ,,înfiinţarea unui grup interministerial de lucru pentru 
implementarea şi monitorizarea prevederilor Strategiei naţionale pentru competitivitate. 
Acest grup poate fi organizat sub forma Consiliului Naţional al Competitivităţii 
(CNC)....", în timp ce prin propunerea legislativă se înfiinţează ,,Consiliul Naţional pentru 
Competitivitate (....) organism consultativ de specialitate al Parlamentului şi al 
Guvernului României în domeniile stabilite de prezenta lege", fapt ce contravine 
reglementărilor invocate mai sus. 

Faţă de considerentele menţionate mai sus, membrii Comisiei au hotărât,               
cu majoritate de voturi (7 voturi împotrivă şi o abţinere), să propună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional pentru Competitivitate. 

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

 
 
 
 

   PREŞEDINTE                                                            SECRETAR 
 

                          Horia GRAMA                                                            Cornel ITU   
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