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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 
nr.28/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 

privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză 
 

             În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgență, asupra 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.28/2018 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
ședința din 14 mai 2018. 

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

Potrivit dispoziţiilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de Lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din 12 iunie 2018. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege supus avizării, expunerea de 
motive, precum și avizul Consiliului Legislativ.  

În urma dezbaterilor, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de 
voturi, întocmirea unui aviz favorabil, cu amendamente admise prezentate în Anexă. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Marius-Constantin BUDĂI 
 

 
 
 
 

Şef  cabinet, 
Alexandra Nistor 
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ANEXĂ 
 

Amendamente admise 
 

În urma dezbaterilor, Comisia a adoptat proiectul de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
ordonanţa de urgenţă 

Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivare 

1. ............................................................. 
Art.II.- Ordonanţa Guvernului nr. 
22/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Comisiei Naţionale de 
Prognoză, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 699 
din 19 octombrie 2009, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum urmează: 
.............................................................. 
6. Articolul 8 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 8  
...................................... 
(7) Membrii CPE beneficiază de o 
indemnizaţie lunară pentru activitatea 
desfăşurată în cadrul acestuia, egală cu 
indemnizaţia preşedintelui Comisiei 
Naţionale de Strategie şi Prognoză. 
 

1.La articolul II punctul 6, alineatele 
(7) și (8) ale articolului 8 se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Preşedintele, vicepreşedintele şi 
membrii CPE beneficiază de o 
indemnizaţie lunară pentru activitatea 
desfăşurată în cadrul acestuia, egală cu 
indemnizaţia preşedintelui Comisiei 
Naţionale de Strategie şi Prognoză. 
 
Autor: grup parlamentar PSD 
 

 

 (8) CPE poate constitui grupuri sau 
comisii de lucru, prin ordin al 
preşedintelui Comisiei Naţionale de 
Strategie şi Prognoză, cu activitate 
temporară, alcătuite din specialişti pe 

(8) CPE poate constitui grupuri sau 
comisii de lucru, prin ordin al 
preşedintelui Comisiei Naţionale de 
Strategie şi Prognoză, cu activitate 
temporară, alcătuite din specialişti pe 
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domeniul de activitate al acestora. 
................................................................ 

domeniul de activitate al acestora, 
inclusiv pentru elaborarea studiului 
de fundamentare şi a documentaţiei 
de atribuire pentru proiectele de 
investiţii în parteneriat public-privat. 
 
Autor: grup parlamentar PSD 

2. ................................................................ 
Art.II.- 
7. La articolul 10, după alineatul (2) 
se introduc două noi alineate, 
alineatele (21) şi (22), cu următorul 
cuprins: 
................................................................ 
(22) Prin derogare de la prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 
privind organizarea cabinetului 
demnitarului din administraţia publică 
centrală, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 760/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, cabinetul 
preşedintelui Comisiei Naţionale de 
Strategie şi Prognoză, instituţie publică 
cu rol de sinteză, va avea un număr 
maxim de 6 posturi. 
 

2.La articolul II punctul 7, alineatul 
(22) al articolului 10 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
.............................................................. 
(22) Prin derogare de la prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 
privind organizarea cabinetului 
demnitarului din administraţia publică 
centrală, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 760/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, cabinetul 
preşedintelui Comisiei Naţionale de 
Strategie şi Prognoză, instituţie publică 
cu rol de sinteză, va avea un număr 
maxim de 8 posturi. 
 
Autor: grup parlamentar PSD 
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