
 

 

 
                                        PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
                                            CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
     Comisia pentru politică economică, 
                reformă şi privatizare 
       
       

                      Nr. 4c-1/268                                                                                                                                                                                                                                                                      
                      Nr. PL-x 354/2017 
                                                            

                                                                                                          Bucureşti, 07.11.2017 
 
 

      BIROULUI  PERMANENT  
                                                                       AL 

     CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea                              
Comisiei Naţionale de Prognoză, transmis spre dezbatere în fond, cu adresa                                 
nr. PL-x 354 din 17 octombrie 2017, înregistrată sub nr. 4c-1/268 din 18 octombrie 2017,                  
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

 
                  PREŞEDINTE 

 
      Laurențiu NISTOR
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  RAPORT  

                                                                      asupra  
proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea  
Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză 

 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                              

cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre 
dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, 
transmis cu adresa nr. PL-x 354 din 17 octombrie 2017, înregistrată sub nr. 4c-1/268 din 18 octombrie 2017. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată,  a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din                                  
11 octombrie 2017. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 686 din 25 august 2017, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă, cu 
observaţii şi propuneri. 
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Comisia pentru muncă și protecție socială a avizat favorabil inițiativa legislativă, în forma adoptată de 
Senat, conform avizului nr. 4c-7/1051 din 30 octombrie 2017.  

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  a avizat favorabil proiectul de lege, 
conform avizului nr. 4c-6/333 din 31 octombrie 2017. 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci  a avizat favorabil inițiativa legislativă, în forma adoptată de 
Senat, conform avizului nr. 4c-2/966 din 1 noiembrie 2017.  

Guvernul, prin adresa nr. 9288/MRP din data de 18 octombrie 2017, a transmis Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare scrisoarea Ministerului Finanţelor Publice, prin care men ționează că susține aprobarea 
proiectului de lege, în forma adoptată de Senat. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei Guvernului                   
nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Comisiei Naţionale de Prognoză.  

Prezenta ordonanţă de urgenţă statuează că, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, președintele 
Comisiei Naţionale de Prognoză este ajutat de un organism cu caracter consultativ, fără personalitate juridică, denumit 
Consiliul de Programare Economică (C.P.E.), care menține aproape în totalitate structura și modul de funcționare al 
fostului Consiliu de Coordonare a Activităţii de Previziune. 

Totodată, prin actul normativ se stabilește la articolul 10 alineatul (1) că ,,structura organizatorică şi 
numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Prognoză se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului.  ˮ

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările                
şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă menționată mai sus pe parcursul mai 
multor şedinţe, dezbaterile finalizându-se în şedinţa din 7 noiembrie 2017.  

Din totalul de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi la 
dezbateri 16 deputaţi. 

Potrivit reglementărilor art. 55 alin. (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, la lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Comisiei Naţionale de 
Prognoză, domnul președinte Ion Ghizdeanu, secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice.  

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât,                                   
cu majoritate de voturi (4 voturi împotrivă), să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2017 pentru modificarea şi completarea    
Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză,                            
cu amendamente admise, care sunt redate în Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport.  
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  
 

                                PREŞEDINTE                                                                                                  SECRETAR    
                                                                                                                          
                            Laurențiu NISTOR                                                                                                Cornel ITU   
  
                                  ŞEF SERVICIU 

                  Lidia-Graziella SEGĂRCEANU                                   
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

 
Nr. 
crt. 

Text OG nr. 21/2017 
 

Text Senat Text propus de Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  ----------------- LEGE 

privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 21/2017 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului                   
nr. 22/2007 privind organizarea 
şi funcţionarea Comisiei 
Naţionale de Prognoză 
 

Nemodificat.  

2.  ----------------------- Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 
30 august 2017 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 22/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Comisiei Naţionale de Prognoză, 
adoptată în temeiul                              
art. l pct. I poz. 5 din                         
Legea nr. 161/2017 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 705 din 31 august 
2017, cu următoarea modificare: 

Articol unic. ─ Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr. 21 din 30 august 2017 
pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 
privind organizarea şi funcţionarea 
Comisiei Naţionale de Prognoză, 
adoptată în temeiul art. l pct. I poz. 5 
din Legea nr. 161/2017 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, şi publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 705 
din 31 august 2017, cu următoarele 
modificări și completări: 

 

Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

3.  Ordonanţa Guvernului pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 22/2007 privind 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text OG nr. 21/2017 
 

Text Senat Text propus de Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
organizarea şi funcţionarea Comisiei 
Naţionale de Prognoză  

4.  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 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 orientările 
strategice de dezvoltare şi măsurile de 
politică economică proiectate de 
Guvern, în concordanţă cu Programul 
de guvernare.ˮ  
 

Nemodificat.  Nemodificat.  

5.  2. La articolul 3 alineatul (1), după 
litera a) se introduce o nouă literă, 
litera a1), cu următorul cuprins: 
,,a1) fundamentează orientările 
strategice de dezvoltare a României, în 
corelare cu prevederile Programului 
de guvernare şi ale strategiilor 
naţionale, sectoriale şi regionale, cu 
evidenţierea priorităţilor strategice 
pentru atingerea obiectivelor de 
dezvoltare asumate;ˮ 

Nemodificat.  Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text OG nr. 21/2017 
 

Text Senat Text propus de Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 
 
 
 

6.  3. La articolul 3 alineatul (1), litera 
d) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
,,d) elaborează şi/sau participă la 
realizarea de strategii naţionale şi 
sectoriale de dezvoltare                     
economico-socială;ˮ 
 

Nemodificat.  Nemodificat.  

7.  4. La articolul 3 alineatul (1), după 
litera d) se introduce o nouă literă, 
litera d1), cu următorul cuprins: 
,,d1) participă la elaborarea de 
programe şi strategii de dezvoltare 
regionale şi judeţene şi sprijină 
autorităţile locale cu analize şi 
prognoze pentru fundamentarea 
proiecţiilor bugetare;ˮ 
 

Nemodificat.  Nemodificat.  

8.  5. La articolul 3 alineatul (1), după 
litera h) se introduce o nouă literă, 
litera h1), cu următorul cuprins: 
,,h1) efectuează evaluări de impact 
economico-sociale pentru proiectele 
de acte normative supuse spre 
aprobare Guvernului, la cererea 
iniţiatorilor, şi comunică prin 
Consiliul de Programare Economică, 
denumit în continuare C.P.E., dacă 
proiectele de acte normative sunt în 

Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text OG nr. 21/2017 
 

Text Senat Text propus de Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
concordanţă cu Programul de 
guvernare şi direcţiile strategice de 
dezvoltare;ˮ 
 
 
 

9.  6. La articolul 3 alineatul (1), după 
litera j) se introduce o nouă literă, 
litera j1), cu următorul cuprins: 
,,j1) dezvoltă metodologii şi modele 
specifice de evaluare a impactului                   
ex-ante şi ex-post şi de programare 
economică;ˮ 
 

 Nemodificat. Nemodificat.  

10.  7. La articolul 4, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
,,(4) Pentru realizarea de strategii, 
studii, analize şi evaluări de impact, 
precum şi pentru fundamentarea 
prognozelor şi direcţiilor strategice, 
Comisia Naţională de Prognoză poate 
încheia contracte de                                 
cercetare-dezvoltare finanţate din 
bugetul propriu, în condiţiile legii şi 
cu avizul C.P.E.ˮ 
 

 Nemodificat.  Nemodificat.  

11.  8. Articolul 5 se abrogă. 
 

Nemodificat.  Nemodificat.  

12.  9. Articolul 8 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
,,Art. 8. ─ (1) În exercitarea 

- La articolul unic punctul 9, 
articolul 8, alineatul (5) va avea 
următorul cuprins: 
(1) Nemodificat. 

1. Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text OG nr. 21/2017 
 

Text Senat Text propus de Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
atribuţiilor prevăzute de lege, 
preşedintele este ajutat de C.P.E., 
organism cu caracter consultativ, fără 
personalitate juridică. 
(2) C.P.E. are ca atribuţii principale 
coordonarea procesului de evaluare a 
priorităţilor strategice ș i 
fundamentarea orientărilor strategice 
de dezvoltare a României. C.P.E. 
avizează rapoartele, analizele şi 
prognozele efectuate de direcţiile de 
specialitate din cadrul Comisiei 
Naţionale de Prognoză în scopul 
supunerii acestora aprobării 
Guvernului. 
(3) Din componenţa C.P.E. fac parte 
reprezentanţi de prestigiu ai mediului 
academic şi ai societăţii civile, cu 
preocupări în domeniul analizei şi 
previziunii macroeconomice. 
(4) C.P.E. este format din 7 membri, 
inclusiv preşedintele Comisiei 
Naţionale de Prognoză, care este ș i 
preşedintele acestuia. 
(5) Membrii C.P.E. sunt numiţi prin 
decizie a prim-ministrului, la 
propunerea preşedintelui Comisiei 
Naţionale de Prognoză, cu avizul 
ministrului finanţelor publice. 
 
 
(6) Membrii C.P.E. beneficiază de o 
indemnizaţie trimestrială de 

 
 
 
 

(2) Nemodificat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Nemodificat. 
 

 
 
 

(4) Nemodificat. 
 
 

 
„(5) Membrii C.P.E. sunt numiţi 
pe o perioadă de 4 ani, prin 
decizie a prim-ministrului, la 
propunerea preşedintelui Comisiei 
Naţionale de Prognoză, cu avizul 
ministrului finanţelor publice.” 
 
(6) Nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text OG nr. 21/2017 
 

Text Senat Text propus de Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
participare la şedinţă egală cu 25% din 
indemnizaţia lunară a preşedintelui 
Comisiei Naţionale de Prognoză. 
(7) C.P.E. se întruneşte trimestrial sau 
ori de câte ori este necesar.ˮ 
 
 
 
 
 

 
 
 
(7) Nemodificat. 
 
 

13.  Art. 9............................. 
 
 
 
 
(2) Secretarul general coordonează 
activităţile stabilite potrivit structurii 
organizatorice a Comisiei Naţionale 
de Prognoză, prevăzută în anexa 
care face parte integrantă din 
prezenta ordonanţă, îndeplinind şi 
alte atribuţii prevăzute în regulamentul 
de organizare şi funcţionare a 
instituţiei ori încredinţate de 
preşedinte. 
 
(forma din OG 22/2007, republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare) 
 

------------------------------ 2. La articolul unic, după punctul 9 se 
introduce un nou punct, pct.91, cu 
următorul cuprins: 
,,91. La articolul 9, alineatul (2) se 
modifică și va avea următorul cuprins:  
<<(2) Secretarul general coordonează 
activităţile stabilite potrivit structurii 
organizatorice a Comisiei Naţionale de 
Prognoză, îndeplinind şi alte atribuţii 
prevăzute în regulamentul de organizare 
şi funcţionare a instituţiei ori 
încredinţate de preşedinte.>>ˮ 
 

Autor: Comisia economică 

Pentru corelare cu                 
dispozițiile art. 10 alin. (1) 
din OG nr. 21/2017. 

14.  10. La articolul 10, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 Nemodificat. Nemodificat.  
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Nr. 
crt. 

Text OG nr. 21/2017 
 

Text Senat Text propus de Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
,,Art. 10. ─ (1) Structura 
organizatorică şi numărul maxim de 
posturi pentru aparatul propriu al 
Comisiei Naţionale de Prognoză se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului.ˮ 
 

15.  11. La articolul 10, alineatul (3)                   
se abrogă. 
 
 
 
 

 Nemodificat.  Nemodificat.  

16.   Art. 12. 
....................................................... 
 
(2) Compartimentele regionale de 
prognoză nu au personalitate juridică, 
urmând să facă parte din Direcţia 
analize şi prognoze regionale, 
prevăzută în anexă. 
 
(forma din OG 22/2007, republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare) 
 

--------------------------------- 3. La articolul unic, după punctul 11 
se introduc două noi puncte, pct.12 și 
13, cu următorul cuprins: 
 ,,12. La articolul 12, alineatul (2) se 
modifică și va avea următorul cuprins:  
<< (2) Compartimentele regionale de 
prognoză nu au personalitate juridică, 
urmând să facă parte din Direcţia de 
modelare și prognoze regionale.>>  
   
 
     Autor: Comisia economică 

Pentru corelare cu dispozițiile 
art. 10 alin. (1) din                               
OG nr. 21/2017. 

17.  Anexa ,,Structura organizatorică a 
Comisiei Naţionale de Prognozăˮ 
 
(forma din OG 22/2007, republicată, 
cu modificările și completările 
ulterioare) 
 

----------------------  <<13. Anexa ,,Structura 
organizatorică a Comisiei Naţionale de 
Prognozăˮ se abrogă.>> ˮ 
 

Pentru corelare cu dispozițiile 
art. 10 alin. (1) din                      
OG nr. 21/2017 și cu 
prevederile Deciziei Curții 
Constituționale nr. 55 din                   
5 februarie 2014 referitoare 
la obiecția  de 
neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor Legii privind 
aprobarea Ordonanţei de 
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Nr. 
crt. 

Text OG nr. 21/2017 
 

Text Senat Text propus de Comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
urgenţă a Guvernului                     
nr. 77/2013 pentru stabilirea 
unor măsuri privind 
asigurarea funcţionalităţii 
administraţiei publice locale, 
a numărului de posturi şi 
reducerea cheltuielilor la 
instituţiile şi autorităţile 
publice din subordinea, sub 
autoritatea sau în 
coordonarea Guvernului ori 
a ministerelor 
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