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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 3 martie 2009 

Nr. 27/83 
 
 

 
AVIZ 

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, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, pentru 

dezbatere şi avizare, prin adresa nr. PLx 56 din 11 februarie 2009, 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.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat 

proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 25 februarie 2009. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea proiectului de lege cu amendamente, redate în 

Anexa la prezentul aviz. 

 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena Mesaroş 

Întocmit, 
Expert Decebal Stănescu 

 

 

 



A N E X A 

 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivare 

 
1 

 
Art.I, pct.1 
(text Senat) 
 
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. 
 

 
 
 
 

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. 
 
Autor: d-l deputat 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. 

 
2 

 
Art.II, pct.2, art.4, alin.(5) 
(text ordonanţă) 
 
(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. 
 

 
 
 
 
(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. 
 
Autor: d-l deputat Victor Paul Dobre 
 

 
 
 
 
Pentru a se evita 
dubla competenţă a 
preşedintelui 
Comisiei Naţionale 
de Prognoză în ceea 
ce priveşte 
elaborarea normelor 
şi aprobarea lor, cât 
şi atribuirea 
contractelor. 
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