COMUNICAT

Referitor la afirmaţiile calomnioase apărute în presă în ultimele zile
cu privire la activitatea CNP, conducerea face următoarele precizări:
1. Comisia Naţională de Prognoză este o instituţie guvernamentală care
îşi desfăşoară activitatea în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză,
republicată în Monitorul Oficial al României nr. 699/2009.
Conform prevederilor art. 1, Comisia Naţională de Prognoză are
„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”.
De asemenea, la art. 3, alin. 1, litera a) se precizează ca principală
atribuţie a Comisiei Naţionale de Prognoză elaborarea de „prognoze
privind dezvoltarea economico-socială a României pe termen scurt,
mediu şi lung, în corelare cu prevederile Programului de guvernare, ale
strategiilor naţionale, sectoriale şi regionale, precum şi pe baza
tendinţelor din economia naţională şi cea mondială”.
Pe cale de consecinţă a acestor prevederi, Comisia Naţională de
Prognoză nu are nevoie de nici o presiune pentru a-şi îndeplini rolul şi
atribuţiile sale cu responsabilitate şi cu maximă deontologie profesională.
În aceeaşi ordonanţă la art. 3, alin 1, libera b) se precizează că
CNP „participă la monitorizarea modului de realizare a Programului de
guvernare, efectuează analize cu privire la stadiul îndeplinirii prevederilor
acestuia şi propune măsuri pentru atingerea obiectivelor asumate prin
programul de guvernare”.
Corelat cu această prevedere dar şi cu obiectivele asumate explicit
prin Programul de guvernare, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1
din 4 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 5/2017, de realizare
a unui produs intern brut în anul 2020 de 1014 miliarde lei, Comisia
Naţională de Prognoză îşi va intensifica şi îmbunătăţi activitatea de
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analiză, astfel încât acest obiectiv şi implicit prognoza macroeconomică
să fie realizată şi chiar depăşită.
2. Cu regretul că încă se mai fac aprecieri şi afirmaţii cu privire la
legalitatea procesului de elaborare şi publicare a prognozelor
macroeconomice fără studierea cadrului legal, precizăm că acest proces
este reglementat de Legea 500/2002 privind finanţele publice,
modificată şi completată prin Legea nr. 270/2013, astfel:
¾ Prin articolul 31 se reglementează atribuţia Comisiei Naţionale de
Prognoză de a elabora prognozele indicatorilor macroeconomici şi
sociali dar şi obligaţia ca aceste prognoze să fie actualizate pe
parcursul desfăşurării procesului bugetar.
• Art.31: „Prognozele indicatorilor macroeconomici şi sociali, în
conformitate cu prevederile art. 28 lit. a), se elaborează de către
Comisia Naţională de Prognoză, până la data de 1 iunie a anului
curent. Aceste prognoze vor fi actualizate, după caz, pe parcursul
desfăşurării procesului bugetar şi vor fi publicate pe site-ul
Comisiei Naţionale de Prognoză”.
¾ În cuprinsul articolului 35 din lege se reglementează atât procesul
bugetar normal, care trebuie să se încheie la 1 noiembrie a fiecărui an
cât şi procesul bugetar în cazul în care alegerile generale
parlamentare sunt organizate în ultimele 3 luni ale anului.
• Art. 35 (1): „Ministerul Finanţelor Publice, pe baza proiectelor de
buget ale ordonatorilor principali de credite şi a bugetului propriu,
întocmeşte proiectele legilor bugetare, pe care le depune la
Guvern pentru prima lectură, până la data de 30 septembrie a
fiecărui an.”
• Art. 35 (31) „Ministerul Finanţelor Publice, pe baza prognozelor de
toamnă ale Comisiei Naţionale de Prognoză, definitivează
proiectele de buget ale ordonatorilor principali de credite şi al
bugetului propriu şi proiectele legilor bugetare anuale, pe care le
depune la Guvern, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an.”
• Art. 351: „În cazul în care alegerile generale parlamentare sunt
organizate în ultimele 3 luni ale anului, calendarul este următorul:
a) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale
ordonatorilor principali de credite şi a bugetului propriu,
întocmeşte proiectele legilor bugetare şi proiectele bugetelor pe
anul următor, pe care le depune la Guvern în termen de 15 zile
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de la investirea noului Guvern, conform art. 103 din Constituţia
României, republicată;
b) După însuşirea de către Guvern a proiectelor legilor bugetare şi
de buget, prevăzute la art. 35 alin. (1), acesta se supune spre
adoptare Parlamentului cel mai târziu în 20 de zile de la
investire”.
Rezultă, pe de o parte, că Prognoza de toamnă este utilizată la
fundamentarea bugetelor aprobate de Guvern până la 1 noiembrie a.c.,
iar pe de altă parte, că pentru un Guvern învestit în data de 4 ianuarie în
20 de zile se realizează un proiect de buget bazat pe „prognoza
actualizată pe parcursul procesului bugetar”.
3. Folosim acest prilej pentru a sublinia că întregul colectiv din
CNP este deschis oricăror critici cu privire la conţinutul prognozelor
macroeconomice. Orice observaţie este analizată cu obiectivitate şi este
avută în vedere la realizarea următoarelor prognoze.
De aceea Comisia Naţională de Prognoză nu a dat niciodată şi nu
dă comunicate de presă cu privire la viziunile diferite asupra evoluţiei
viitoare a unor indicatori.
Un exemplu recent este cel privind dinamica activităţii industriale în
2017, considerată de unii specialişti de bună credinţă ca optimistă. O
vom analiza şi în funcţie şi de primele rezultate din acest an vom
prezenta concluziile în Prognoza de primăvară sau în cea pentru
Programul de convergenţă, prin menţinerea sau nu a estimării din
Prognoza de iarnă.
Dar afirmaţiile calomnioase recente, în opoziţie totală cu
prevederile legale, s-au referit la activitatea CNP şi nu la prognozele
macroeconomice. Pe cale de consecinţă, conducerea CNP este hotărâtă
să-şi apere în instanţă bunul renume de instituţie guvernamentală care
respectă legile, dacă acest comportament va continua.
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