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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică  
(PLx. 377/2011) 

 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx. 377 din 30 mai 2011, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia 
pentru industrii şi servicii, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, avizul Consiliului Legislativ,  avizul Consiliului Economic şi 
Social, precum şi Punctul de vedere al Guvernului 
 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, vizând modificarea definiţiilor activităţilor de cercetare-dezvoltare conform celor uzitate în plan european 
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şi internaţional, posibilitatea accesării finanţării de către unităţile de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică – cum ar fi 
centrele sau laboratoarele înfiinţate în cadrul unor universităţi sau institute naţionale, schimbarea procedurii de evaluare a 
institutelor, de cercetare-dezvoltare, introducerea unui mecanism de finanţare pe teri nivele.  
 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor 
art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi, din 26 membri ai Comisiei.  
  
 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a 
participat ca invitat: domnul Cătălin Ovidiu Baba – ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, domnul Andrei 
Gheorghe Kiraly – secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; domnul prof. univ. dr. 
ing. Dragoş Ciuparu – preşedinte, Agenţia Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. 
 
 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege în şedinţa din 25 mai 2011. 
 
 În urma dezbaterii, în şedinţele din 25 octombrie şi 22 noiembrie 2011, 14 februarie 2012, Comisia a propus, cu 
unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea proiectului de Lege, cu amendamentele din Anexă. 
   
   
 
       PREŞEDINTE                                       SECRETAR 

Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU                         Mihai RADAN 
 
 
            
                Consilier 
                                                                                    Ioana Florina Mînzu   
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                    ANEXĂ 
I. Amendamente admise 

 
Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr. 57/2002, cu 

modificările şi completările 
ulterioare 

Text 
OG nr. 6/2011 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisie 
(autorul 

amendamentului) 

Motivare 

1.  
 
 

--- 

 
 
 

--- 

Titlul Legii: Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 6/2011 
pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 57/2002 
privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică 

 
 
 

Text nemodificat 

 

2.  
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 

--- 

Art. I. - Ordonanţa 
Guvernului nr. 6 din 26 
ianuarie 2011 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 
57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, adoptată în 
temeiul art. 1 pct. III din 
Legea nr. 274/2010 
privind abilitarea 
Guvernului de a emite 
ordonanţe, şi publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 80 
din 31 ianuarie 2011, se  

Articol unic – Se 
aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr. 6 din 26 
ianuarie 2011 pentru 
modificarea şi 
completarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr. 57/2002 privind 
cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea 
tehnologică, adoptată 
în temeiul art. 1 pct. III 
din Legea nr. 274/2010 
privind abilitarea 
Guvernului de a emite 
ordonanţe, şi publicată 

Respectarea 
normelor de 

tehnică 
legislativă.  
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modifică şi se 
completează după cum 
urmează: 

în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
80 din 31 ianuarie 
2011, cu următoarele  
modificări şi  
completări: 

3.  
 

--- 

Titlul Ordonanţei: Ordonanţă 
pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică 

 
 

Text nemodificat 

 
 

Text nemodificat 

 

4.  
 
 
 
 

--- 

Art. I - Ordonanţa Guvernului 
nr. 57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 643 din 30 august 
2002, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
324/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează: 

 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 

Text nemodificat 

 

5.  
 
Art. 1. - Cercetarea ştiinţifică 
şi dezvoltarea tehnologică, 
denumite în continuare 
cercetare-dezvoltare, sunt 
principalele activităţi 
creatoare şi generatoare de 

1. Articolul 1 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"Art. 1 - Cercetarea ştiinţifică, 
dezvoltarea experimentală şi 
inovarea sunt principalele 
activităţi creatoare de 
cunoaştere şi generatoare de 
progres economic şi social, 

 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 

Text nemodificat 
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progres economic şi social.  
 

încurajate şi sprijinite de către 
stat conform Constituţiei 
României, republicată, şi 
prezentei ordonanţe." 

6.   
 
 
Art. 2. - (1) Activitatea de 
cercetare-dezvoltare cuprinde: 
cercetarea fundamentală, 
cercetarea aplicativă, 
dezvoltarea tehnologică şi 
inovarea.  
 
 
 
 

2. La articolul 2, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
"Art. 2. - (1) Activitatea de 
cercetare-dezvoltare cuprinde 
cercetarea ştiinţifică, 
dezvoltarea experimentală şi 
inovarea bazată pe cercetare 
ştiinţifică şi dezvoltare 
experimentală. Cercetarea 
ştiinţifică cuprinde cercetarea 
fundamentală şi cercetarea 
aplicativă."  

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.  
 
 
 
 

--- 

3. La articolul 2, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins:  
 "(3) Definiţiile prevăzute la 
alin. (2) se pot detalia prin 
ordin al conducătorului 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, în acord 
cu legislaţia Uniunii Europene 
şi bunele practici 
internaţionale." 
 

1. La articolul I punctul 
3 articolul 2, alineatul (3) 
va avea următorul 
cuprins: 
(3) Definiţiile prevăzute la 
alin. (2) se pot detalia prin 
ordin al conducătorului 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, cu 
consultarea Academiei 
Române şi academiilor 
de ramură, în acord cu 
legislaţia Uniunii 
Europene şi bunele practici 
internaţionale. 

1. La articolul I 
punctul 3, articolul 2, 
alineatul (3) va avea 
următorul cuprins: 
„(3) Definiţiile 
prevăzute la alin. (2) se 
pot detalia prin ordin al 
conducătorului 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, cu 
consultarea Academiei 
Române, Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă 
din România şi 
academiilor de 

 
 
 
 
Pentru a 
cuprinde toate 
forurile 
academice. 
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ramură, în acord cu 
legislaţia Uniunii 
Europene şi bunele 
practici internaţionale. 

Autori: Comisia 
8. Art. 3 - (3) Guvernul 

promovează, susţine, dezvoltă 
şi stimulează activitatea de 
cercetare-dezvoltare de 
interes naţional, scop în care:  
……………… 
 
b) asigură surse de finanţare 
şi instituie structuri 
organizatorice 
corespunzătoare pentru 
administrarea fondurilor 
respective, conform 
prevederilor prezentei 
ordonanţe;  
 

 
 
 
 
 

--- 

2. La articolul I, după 
punctul 3 se introduce un 
nou punct, pct. 31, cu 
următorul cuprins: 
„31. La articolul 3 
alineatul (3) litera b) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
b) asigură pentru 
cercetare-dezvoltare 1%  
din PIB şi instituie 
structuri organizatorice 
corespunzătoare pentru 
administrarea fondurilor 
respective, conform 
prevederilor prezentei 
ordonanţe;”    

2. La articolul I, după 
punctul 3 se introduce 
un nou punct, pct. 31, 
cu următorul cuprins:
„31. La articolul 3 
alineatul (3) litera b) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
b) asigură pentru 
cercetare dezvoltare 
1% din PIB de la 
bugetul de stat; 
 
Autori: Deputaţii PSD 
Anghel Stanciu şi 
Iulian Iancu   

 
 
 
 
 
 
Activitatea de 
cercetare 
dezvoltare 
trebuie să fie 
susţinută din 
bugetul de stat.  
 
 
 
 

9.  
 
 
Art. 7. - Din sistemul naţional 
de cercetare-dezvoltare face 
parte sistemul de cercetare-
dezvoltare de interes naţional, 
care cuprinde următoarele 
categorii de unităţi de drept 
public, acreditate în acest 

4. Articolul 7 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  
 
 
"Art. 7. - În sistemul naţional 
de cercetare-dezvoltare sunt 
cuprinse următoarele categorii 
de unităţi şi instituţii de drept 
public:  
 

3. La articolul I punctul 
4 articolul 7, literele b)- 
g) vor avea următorul 
cuprins: 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 

 
 
 

 
 

Text nemodificat  
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sens, conform prevederilor 
prezentei ordonanţe:  
a) institute naţionale de 
cercetare-dezvoltare;  
b) institute, centre sau staţiuni 
de cercetare ale Academiei 
Române şi de cercetare-
dezvoltare ale academiilor de 
ramură;  
 
 
d) institute sau centre de 
cercetare-dezvoltare 
organizate în cadrul 
societăţilor naţionale, 
companiilor naţionale şi 
regiilor autonome de interes 
naţional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) instituţii de învăţământ 
superior acreditate sau 
structuri ale acestora;  
 

 
 
a) institute naţionale de 
cercetare-dezvoltare;  
b) instituţii de învăţământ 
superior de stat acreditate 
sau structuri de cercetare-
dezvoltare ale acestora, fără 
personalitate juridică, 
constituite conform Cartei 
universitare;  
c) institute, centre sau staţiuni 
de cercetare-dezvoltare din 
subordinea Academiei 
Române sau a academiilor 
de ramură;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) alte institute, centre sau 
staţiuni de cercetare-dezvoltare 
organizate ca instituţii publice 
ori de drept public;  

 
 

Text nemodificat 
 
„b) institute, centre sau 
staţiuni de cercetare-
dezvoltare din 
subordinea Academiei 
Române sau a academiilor 
de ramură;  
 
 c) alte institute, centre sau 
staţiuni de cercetare-
dezvoltare organizate ca 
instituţii publice ori de 
drept public, inclusiv 
institutele de cercetare-
dezvoltare cu 
personalitate juridică ale 
instituţiilor de 
învăţământ superior de 
stat acreditate;  
 
 
 
 
 
 
d) instituţii de învăţământ 
superior de stat acreditate, 
institute sau structuri de 
cercetare-dezvoltare ale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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e) centre internaţionale de 
cercetare-dezvoltare înfiinţate 
în baza unor acorduri 
internaţionale;  
  
 
 f) institute sau centre de 
cercetare-dezvoltare 
organizate în cadrul 
societăţilor naţionale, 
companiilor naţionale şi 
regiilor autonome;  
    
 
 g) alte instituţii publice sau de 
drept public care au ca obiect 
de activitate şi cercetarea-
dezvoltarea ori structuri ale 
acestora legal constituite."  
 

acestora, fără 
personalitate juridică, 
constituite conform 
Cartei universitare;   
e) centre internaţionale de 
cercetare-dezvoltare, cu 
sau fără personalitate 
juridică înfiinţate în baza 
unor acorduri 
internaţionale;  
f) institute sau centre de 
cercetare-dezvoltare 
organizate în cadrul 
societăţilor naţionale, 
companiilor naţionale şi 
regiilor autonome, cu sau 
fără personalitate 
juridică;  
 g) alte instituţii publice 
sau de drept public care au 
ca obiect de activitate şi 
cercetarea-dezvoltarea ori 
structuri ale acestora legal 
constituite, cu sau fără 
personalitate juridică.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 

10.  
 
 
Art. 8. - In sistemul naţional 
de cercetare-dezvoltare sunt 
cuprinse, în afara unităţilor şi 
instituţiilor prevăzute la art. 7, 

5. Articolul 8 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  
 
"Art. 8. - În sistemul naţional 
de cercetare-dezvoltare sunt 
cuprinse, de asemenea, 
următoarele categorii de 

4. La articolul I punctul 
5 articolul 8, literele a) şi 
b) vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
 

 
 
 

3. Se elimină. 
Autor: Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport, 

 
 
 
Articolul 8 în 
forma 
iniţiatorului 
corespunde 
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şi următoarele categorii de 
unităţi şi instituţii:  
   A. Unităţile şi instituţiile de 
drept public:  
a) institute, centre sau 
staţiuni de cercetare-
dezvoltare organizate ca 
instituţii publice;  
 
 
  
b) institute sau centre de 
cercetare-dezvoltare 
organizate în cadrul 
societăţilor naţionale, 
companiilor naţionale şi 
regiilor autonome sau ale 
administraţiei publice 
centrale şi locale;  
   c) centre internaţionale de 
cercetare-dezvoltare înfiinţate 
în baza unor acorduri 
internaţionale;  
 
   d) alte instituţii publice sau 
structuri ale acestora, care au 
ca obiect de activitate si 
cercetarea-dezvoltarea.  
 
 
   B. Unităţile şi instituţiile de 
drept privat:  

unităţi şi instituţii de drept 
privat:  
 
 
   a) instituţii de învăţământ 
superior particulare 
acreditate sau structuri de 
cercetare-dezvoltare ale 
acestora, fără personalitate 
juridică, constituite conform 
Cartei universitare;  
   b) institute sau centre de 
cercetare-dezvoltare fără 
scop patrimonial, 
recunoscute de utilitate 
publică;  
     
 
 
 c) alte institute, centre sau 
staţiuni de cercetare-dezvoltare 
organizate ca persoane juridice 
de drept privat, fără scop 
patrimonial;  
d) alte organizaţii 

neguvernamentale, fără scop 
patrimonial, care au ca obiect 
de activitate şi cercetarea-
dezvoltarea sau structuri ale 
acestora legal constituite;  
 
 

 
 
 
 
„a) institute sau centre de 
cercetare-dezvoltare fără 
scop patrimonial, 
recunoscute de utilitate 
publică;  
 
 
 b) instituţii de 
învăţământ superior 
particulare acreditate, 
institute sau structuri de 
cercetare-dezvoltare ale 
acestora, cu sau fără 
personalitate juridică;”  
  
 
 
 

Text nemodificat 

Comisia pentru 
industrii şi servicii 

 

unei delimitări 
fireşti.  
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 a) unităţi de cercetare-
dezvoltare organizate ca 
societăţi comerciale;  
b) societăţi comerciale, 
precum şi structurile acestora 
care au ca obiect de activitate 
şi cercetarea-dezvoltarea;  
c) instituţii de învăţământ 
superior private acreditate sau 
structuri ale acestora;  
d)organizaţii 
neguvernamentale care au ca 
obiect de activitate şi 
cercetarea-dezvoltarea. 

 
 
 

 e) societăţi comerciale care au 
ca principal obiect de activitate 
cercetarea-dezvoltarea;  
 
  f) societăţi comerciale care au 
în obiectul de activitate şi 
cercetarea-dezvoltarea sau 
structuri ale acestora legal 
constituite." 

11.  
 
 
 
 
 
 

--- 

6. După articolul 8 se 
introduce un nou articol, 
articolul 81, cu următorul 
cuprins:  
 "Art. 81. - În sensul prezentei 
ordonanţe, unităţile de 
cercetare-dezvoltare prevăzute 
la art. 7 şi 8 sunt fie o unitate 
cu personalitate juridică, fie o 
structură de cercetare-
dezvoltare fără personalitate 
juridică care este constituită în 
cadrul unei persoane juridice. 
Unitatea de cercetare-
dezvoltare fără personalitate 
juridică îndeplineşte simultan 
următoarele condiţii:  
a) este înfiinţată printr-o 

 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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decizie a conducerii persoanei 
juridice, conform legii;  
b) are o misiune şi un 
regulament propriu de 
funcţionare în cadrul persoanei 
juridice şi o titulatură proprie;  
c) are personal şi conducere 
proprii;  
d) activitatea unităţii este 
înregistrată distinct în cadrul 
contabilităţii persoanei 
juridice, conform legii."  

12.  
 
 
Art. 12. - (1) Unităţile şi 
instituţiile de cercetare-
dezvoltare prevăzute la art. 7 
şi la art. 8 lit. A înfiinţează 
Consiliul ştiinţific, care 
participă la elaborarea 
strategiei unităţii şi a 
programelor proprii de 
cercetare-dezvoltare, precum 
şi la luarea măsurilor privind 
realizarea acestora. 
 

7. La articolul 12, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
"Art. 12. - (1) În cadrul 
fiecărei instituţii şi unităţi de 
cercetare-dezvoltare de drept 
public funcţionează un 
consiliu ştiinţific, care are ca 
scop elaborarea strategiei de 
cercetare-dezvoltare şi inovare 
a instituţiei sau a unităţii şi a 
programelor proprii de 
cercetare-dezvoltare şi 
inovare, precum şi luarea 
măsurilor necesare pentru 
realizarea acestora."  

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 

13.  
 
 
 

8. Articolul 13 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  
 
 

5. La articolul I punctul 
8 articolul 13, alineatul 
(1) va avea următorul 
cuprins: 

 
Text nemodificat 
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Art. 13. - Realizarea unor 
servicii sau activităţi de 
microproducţie de către 
unităţile şi instituţiile 
prevăzute la art. 7 şi la art. 
8 lit. A se asigură şi prin 
asociere în participaţiune 
numai în scopul stimulării 
transferului rezultatelor 
activităţii de cercetare-
dezvoltare, potrivit 
regulamentelor de organizare 
şi funcţionare proprii şi 
prevederilor legale 
corespunzătoare, cu aprobarea 
organului administraţiei 
publice centrale sub 
autoritatea căruia 
funcţionează şi a autorităţii 
de stat pentru cercetare-
dezvoltare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "Art. 13. - (1) Instituţiile şi 
unităţile de cercetare-
dezvoltare de drept public pot 
desfăşura activităţi de 
microproducţie şi pot oferi 
servicii specifice, potrivit 
regulamentelor de organizare 
şi funcţionare proprii şi 
prevederilor legale 
corespunzătoare. Activităţile şi 
serviciile pot fi desfăşurate 
inclusiv prin asociere în 
participaţiune, numai în scopul 
stimulării transferului 
rezultatelor activităţii de 
cercetare-dezvoltare, potrivit 
regulamentelor de organizare 
şi funcţionare proprii şi 
prevederilor legale 
corespunzătoare, cu aprobarea 
organului administraţiei 
publice centrale în subordinea 
sau coordonarea căruia 
funcţionează instituţia sau 
unitatea de drept public.  
     
 
 
 
 
 
(2) Instituţiile şi unităţile de 

„Art. 13. - (1) Instituţiile 
şi unităţile de cercetare-
dezvoltare de drept public 
pot desfăşura activităţi de 
microproducţie şi pot oferi 
servicii specifice, potrivit 
regulamentelor de 
organizare şi funcţionare 
proprii şi prevederilor 
legale corespunzătoare. 
Activităţile şi serviciile pot 
fi desfăşurate inclusiv prin 
asociere în participaţiune, 
numai în scopul realizării 
unor obiective de 
cercetare, precum şi 
pentru stimularea 
transferului rezultatelor 
activităţii de cercetare-
dezvoltare, potrivit 
regulamentelor de 
organizare şi funcţionare 
proprii şi prevederilor 
legale corespunzătoare, cu 
aprobarea organului 
administraţiei publice 
centrale în subordinea sau 
coordonarea căruia 
funcţionează instituţia sau 
unitatea de drept public.” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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--- 

drept privat dispun de 
autonomie în exploatarea 
rezultatelor activităţii proprii 
de cercetare-dezvoltare, 
conform legii."  

Text nemodificat 
 

Text nemodificat 
 

14.  
 
 
 
Art. 14. - (3) Unităţile de 
cercetare-dezvoltare 
privatizate nu pot păstra în 
patrimoniu informaţiile sau 
documentaţiile de interes 
naţional acumulate până la 
data privatizării. Aceste 
informaţii şi documentaţii, 
determinate în conformitate 
cu prevederile normelor 
prevăzute la alin. (2), se 
depun la institutele naţionale 
sau la instituţiile publice de 
cercetare-dezvoltare 
desemnate în acest scop de 
autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare ori la 
arhivele statului. 

9. La articolul 14, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 
"(3) Unităţile de cercetare-
dezvoltare privatizate nu pot 
păstra în patrimoniu 
documentaţiile, colecţiile sau 
bazele de date de interes 
naţional acumulate până la 
data privatizării. Aceste 
documentaţii, colecţii sau 
baze de date de interes 
naţional, stabilite conform 
prevederilor art. 75 alin. (3), 
se depun la institutele 
naţionale sau la instituţiile 
publice desemnate în acest 
scop de autoritatea de stat 
pentru cercetare-dezvoltare."  
 

6. La articolul I punctul 
9 articolul 14, alineatul 
(3) va avea următorul 
cuprins: 
„(3) Unităţile de cercetare-
dezvoltare privatizate nu 
pot păstra în patrimoniu 
documentaţiile, colecţiile 
sau bazele de date de 
interes naţional acumulate 
până la data privatizării. 
Aceste documentaţii, 
colecţii sau baze de date de 
interes naţional, stabilite 
conform prevederilor art. 
75 alin. (3), se depun la 
institutele naţionale sau la 
instituţiile publice 
desemnate în acest scop de 
organul central în 
subordinea sau 
coordonarea căruia se 
găseşte instituţia sau 
unitatea de cercetare-
dezvoltare ce se 
privatizează.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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15.  
 
 
 
 
 
 
 

Art. 14 - (4) In cazul 
brevetelor de invenţie cu 
obiect care se încadrează în 
categoria celor prevăzute la 
alin. (3) sau care conţin 
informaţii clasificate, calitatea 
de titular al acestora se 
transmite institutelor 
naţionale sau instituţiilor 
publice de cercetare-
dezvoltare desemnate în acest 
scop de autoritatea de stat 
pentru cercetare-dezvoltare. 

 
 
 
 
 

---   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

7. La articolul I, după 
punctul 9 se introduce un 
nou punct, pct. 91, cu 
următorul cuprins: 
„91. La articolul 14, după 
alineatul (3) se introduce 
un nou alineat, alin. 4, cu  
următorul cuprins: 
(4) În cazul brevetelor de 
invenţie cu obiect care se 
încadrează în categoria 
celor prevăzute la alin. (3) 
sau care conţin informaţii 
clasificate, calitatea de 
titular al acestora se 
transmite institutelor 
naţionale sau instituţiilor 
publice de cercetare-
dezvoltare desemnate în 
acest scop de organul 
central în subordinea sau 
coordonarea căruia se 
găseşte instituţia sau 
unitatea de cercetare-
dezvoltare ce se 
privatizează.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 

16.  
 
 
 

 
 

10. La articolul 16, după 
litera d) se introduc două noi 
litere, literele e) şi f), cu 
următorul cuprins:  
 "e) condiţii optime de 
activitate şi de dezvoltare 

 
 
 

Text nemodificat  
 
 

 
 
 

Text nemodificat 
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--- profesională pentru personalul 
de cercetare, cu respectarea 
prevederilor legale;  
f) sprijin administrativ pentru 
personalul de cercetare-
dezvoltare, astfel încât să se 
permită acestuia focalizarea pe 
activităţile ştiinţifice, iar 
timpul alocat pentru activităţi 
administrative de către 
personalul de cercetare-
dezvoltare care nu ocupă 
funcţii de conducere sau 
administrative să nu 
depăşească, în medie, 10% din 
timpul de lucru al acestuia."  

 
 
 
 

Text nemodificat  
 

 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 

17.  
 
 
 
 
 
 
 

Art. 17 - (3) Institutul 
naţional are patrimoniu 
propriu şi administrează 
patrimoniul public şi privat al 
statului pentru asigurarea 
desfăşurării activităţii şi 
funcţionează în coordonarea 
unui organ de specialitate al 

 
 
 
 
 
 
 

--- 

8. La articolul I, după 
punctul 10 se introduce 
un nou punct, pct. 101, cu 
următorul cuprins: 
 
„101. La articolul 17, 
alineatul (3) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
(3) Institutul naţional are 
patrimoniu propriu şi 
administrează patrimoniul 
public şi privat al statului 
pentru asigurarea 
desfăşurării activităţii şi 
funcţionează în 

4. La articolul I, după 
punctul 10 se 
introduce un nou 
punct, pct. 101, cu 
următorul cuprins: 
„101. La articolul 17, 
alineatul (3) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(3) Institutul naţional 
are patrimoniu propriu 
şi administrează 
patrimoniul public şi 
privat al statului pentru 
asigurarea desfăşurării 
activităţii şi 
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administraţiei publice 
centrale. 

coordonarea unui organ de 
specialitate al 
administraţiei publice 
centrale. Patrimoniul 
propriu al institutelor 
naţionale nu poate fi 
înstrăinat decât prin 
lege.” 
 

funcţionează în 
coordonarea unui organ 
de specialitate al 
administraţiei publice 
centrale. Patrimoniul 
propriu al institutelor 
naţionale, cu excepţia 
rezultatelor 
activităţilor de 
cercetare-dezvoltare 
proprii, nu poate fi 
înstrăinat decât prin 
lege.” 

Autor:  Comisia 

 
 
 
 
 
 
Precizare 
necesară. 

18.  
 
 
 
 
Art. 18. - (1) Înfiinţarea 
institutului naţional se face 
prin hotărâre a Guvernului, pe 
baza rezultatelor evaluării 
privind îndeplinirea 
condiţiilor pentru acreditare, 
cu avizul autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare, la 
propunerea organului 
administraţiei publice centrale 
coordonator în domeniul de 
activitate al unităţii.  
 

11. Articolul 18 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins:  
 
 
"Art. 18. - (1) Înfiinţarea 
institutului naţional se face 
prin hotărâre a Guvernului, pe 
baza rezultatelor evaluării 
privind îndeplinirea condiţiilor 
pentru certificare, conform 
prevederilor art. 33, cu avizul 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, la 
propunerea organului 
administraţiei publice centrale 
coordonator în domeniul de 
activitate al unităţii.  

9. La articolul I punctul 
11 articolul 18,  alineatele 
(1) şi (4) vor avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 18. - (1) Înfiinţarea 
institutului naţional se face 
prin hotărâre a Guvernului, 
pe baza rezultatelor 
evaluării privind 
îndeplinirea condiţiilor 
pentru certificare, conform 
prevederilor art. 33, cu 
avizul autorităţii de stat 
pentru cercetare-
dezvoltare, la propunerea 
organului administraţiei 
publice centrale 

5. La articolul I 
punctul 11, articolul 
18,  alineatul (1) va 
avea următorul 
cuprins: 
„(1) Înfiinţarea 
institutului naţional se 
face prin hotărâre a 
Guvernului, pe baza 
rezultatelor evaluării 
privind îndeplinirea 
condiţiilor pentru 
certificare, conform 
prevederilor art. 33, cu 
avizul autorităţii de stat 
pentru cercetare-
dezvoltare, la 
propunerea organului 
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(2) Înfiinţarea şi acreditarea 
unui institut naţional trebuie 
să asigure concentrarea 
resurselor financiare şi umane 
în domeniile de cercetare, 
orientate spre obiective de 
interes major. 
(3) Evaluarea capacităţii de 
cercetare-dezvoltare pentru 
acreditare ca institut naţional 
se realizează de autoritatea 
de stat pentru cercetare-
dezvoltare, în conformitate 
cu prevederile prezentei 
ordonanţe.  
(4) Institutul naţional 
înfiinţat potrivit alin. (1) 
face parte de drept din 
sistemul de cercetare-
dezvoltare de interes 
naţional şi i se recunoaşte 
capacitatea de a desfăşura 
activitate de cercetare-

     
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Înfiinţarea şi certificarea 
unui institut naţional trebuie să 
asigure concentrarea resurselor 
financiare şi umane din 
domenii de cercetare de interes 
major.  
 
 (3) Evaluarea capacităţii de 
cercetare-dezvoltare pentru 
certificarea unui institut 
naţional se realizează în 
conformitate cu prevederile 
art. 33.  
 
 
  (4) Institutul naţional care, în 
urma evaluării, nu obţine 
certificarea sau re-certificarea, 
se reorganizează prin hotărâre 
a Guvernului, iniţiată de 
autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare."  
 

coordonator în domeniul 
de activitate al unităţii, a 
Academiei Române şi 
academiilor de ramură. 
 
 
 
 

 
 
 

Text nemodificat  
 
 
 
 
 

 
Text nemodificat  

 
 
 
 
 
 (4) Institutul naţional care, 
în urma evaluării, nu 
obţine certificarea sau 
recertificarea, se 
reorganizează prin hotărâre 
a Guvernului, iniţiată de 
autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, la 

administraţiei publice 
centrale coordonator în 
domeniul de activitate 
al unităţii, a Academiei 
Române, Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă 
din România şi a 
academiilor de 
ramură.” 

Autor:  Comisia 
 

Text nemodificat  
 
 
 
 
 

 
Text nemodificat  

 
 
 
 
 
 
 

(4) Se elimină. 
Autor: Comisia pentru 
învăţământ, Comisia 

pentru industrii şi servicii

 
 
 
Pentru a 
cuprinde toate 
forurile 
academice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se păstrează 
formularea 
Guvernului. 
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dezvoltare. 
 
 

propunerea organului 
administraţiei publice 
centrale în subordinea 
sau coordonarea căruia 
se găseşte.” 

19.  
 
 
 
 
 
 

--- 

12. La articolul 22, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alineatul (2), cu 
următorul cuprins:  
"(2) Directorul general, numit 
în condiţiile alin. (1), încheie 
un contract de management cu 
conducătorul autorităţii 
publice în coordonarea căreia 
funcţionează institutul 
naţional, conform 
metodologiei prevăzute la alin. 
(1)."  

 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 

 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 

 

20.  
 
 

 
 

--- 

13. La articolul 23, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alineatul (3), cu 
următorul cuprins:  
"(3) Pentru valorificarea 
rezultatelor proprii de 
cercetare-dezvoltare, institutul 
naţional poate înfiinţa societăţi 
comerciale sau poate dobândi 
acţiuni sau părţi sociale în 
cadrul unor societăţi 
comerciale, conform legii, cu 
acordul consiliului de 
administraţie şi al consiliului 

 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 

 
 
 
 
 

Text nemodificat  
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ştiinţific al institutului. Pentru 
aceasta, institutul îşi poate 
angaja exclusiv experienţa 
ştiinţifică şi tehnologică 
acumulată, metode, tehnici, 
scheme, planuri, procedee, 
reţete sau alte forme de 
cunoaştere şi experienţă, 
inclusiv cele protejate prin 
titluri de proprietate 
intelectuală."  

21.  
Art. 24 - (3) Bilanţul contabil 
anual se aprobă de organul 
administraţiei publice centrale 
coordonator, în condiţiile 
legii.  

 
 

--- 

10. La articolul I, după 
punctul 13 se introduce 
un nou punct, pct. 131, cu 
următorul cuprins: 
„131. La articolul 24, 
alineatul (3) se abrogă. ” 

 
 

Text nemodificat  
 

 

22.  
 
 
Art. 26. - (2) Contractarea de 
credite peste plafonul stabilit 
se face cu aprobarea 
Ministerului Finanţelor 
Publice şi a organului 
administraţiei publice centrale 
coordonator.  
 

 14. La articolul 26, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 "(2) Contractarea de credite 
peste plafonul stabilit se face 
cu aprobarea organului 
administraţiei publice centrale 
coordonator."  

 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 

Text nemodificat  
 

 

23.  
 
 

--- 

15. La articolul 29, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alineatul (2), cu 
următorul cuprins:  

 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 

Text nemodificat  
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  "(2) Autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare urmăreşte 
şi identifică bunele practici 
pentru activităţile de cercetare-
dezvoltare din ţările Uniunii 
Europene şi ale Organizaţiei 
pentru cooperare şi dezvoltare 
economică şi organizează 
popularizarea lor în vederea 
adoptării acestora de către 
instituţiile şi unităţile de 
cercetare-dezvoltare."  

 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 

 
 
 
 

 
Text nemodificat  

 

24.  
 
 
Art. 32. - Cercetătorii 
ştiinţifici gradul I, având 
titlul de doctor, pot fi 
conducători de doctorat în 
instituţiile organizatoare, 
conform legii. 

16. Articolul 32 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins:  
 "Art. 32. - Cercetătorii 
ştiinţifici pot fi conducători de 
doctorat, conform 
prevederilor Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011."  

 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 

Text nemodificat  
 

 

25.  
 
 
 
Art. 33. - (1) Evaluarea şi 
atestarea capacitaţii 
unităţilor şi instituţiilor 
prevăzute la art. 7 lit. b) şi 
c) se realizează, după caz, 
de către Academia Română 
şi academiile de ramura, 

17. Articolul 33 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins:  
 
"Art. 33. - (1) Unităţile şi 
instituţiile din sistemul 
naţional de cercetare-
dezvoltare pot fi evaluate şi 
clasificate, din punctul de 
vedere al activităţii de 
cercetare-dezvoltare, de către 

11. La articolul I punctul 
17 articolul 33,  alineatele 
(3), (5) şi (8) vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 

6. La articolul I 
punctul 17, articolul 
33,  alineatele (2),  (3) 
(4) şi (8) se modifică şi 
vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
(1) Text nemodificat 
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respectiv de către Consiliul 
Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice din Învăţământul 
Superior. Pentru celelalte 
unităţi şi instituţii prevăzute 
la art. 7 şi 8, evaluarea şi 
atestarea se realizează de 
câtre Colegiul Consultativ 
pentru Cercetare-
Dezvoltare şi Inovare, 
denumit în continuare 
Colegiul consultativ, 
organizat în condiţiile art. 
44. Academia Română, 
academiile de ramură şi 
Consiliul Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior, 
respectiv Colegiul 
consultativ, propun 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare 
validarea atestării, 
neacordarea atestării sau 
retragerea atestării, după 
evaluarea la un interval 
maxim de 3 ani, pentru 
unităţile şi instituţiile 
prevăzute la art. 7 şi 8.   
(2) Acreditarea unităţilor si 
instituţiilor prevăzute la art. 7 
ca unităţi componente ale 

Colegiul Consultativ pentru 
Cercetare-Dezvoltare şi 
Inovare, denumit în continuare 
Colegiul consultativ, organizat 
în condiţiile art. 44.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Normele metodologice 
pentru evaluarea şi clasificarea 
prevăzute la alin. (1) se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Normele 
metodologice pentru 
evaluarea şi clasificarea 
prevăzute la alin. (1) se 
elaborează de către 
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sistemului de cercetare-
dezvoltare de interes naţional 
se realizează, după caz, de 
către Academia Română, 
academiile de ramura, 
Consiliul Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior, 
respectiv Colegiul 
consultativ. Reacreditarea 
unităţilor componente ale 
sistemului de cercetare-
dezvoltare de interes naţional 
se efectuează periodic, la un 
interval de maximum 5 ani, 
sau la modificarea obiectului 
de activitate al acestora. 
Academia Română, 
academiile de ramură şi 
Consiliul Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior, 
respectiv Colegiul 
consultativ, propun autorităţii 
de stat pentru cercetare-
dezvoltare validarea 
hotărârilor privind acreditarea 
sau neacreditarea, respectiv 
reacreditarea.  
 
 
 

elaborează de către autoritatea 
de stat pentru cercetare-
dezvoltare, cu consultarea 
Colegiului consultativ, a 
Academiei Române şi a 
academiilor de ramură, a 
Consiliului Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior, a altor 
consilii consultative de nivel 
naţional din domeniul 
cercetării-dezvoltării, a 
organizaţiilor profesionale 
neguvernamentale din 
domeniul cercetării-dezvoltării 
şi a mediului economic, şi se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. Clasificarea se 
face pe următoarele niveluri: 
A+, A, A-, B, şi C.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autoritatea de stat 
pentru cercetare-
dezvoltare, cu 
consultarea Colegiului 
consultativ, a 
Academiei Române, 
Academiei Oamenilor 
de ştiinţă din 
România şi a 
academiilor de ramură, 
a Consiliului Naţional 
al Cercetării Ştiinţifice 
din Învăţământul 
Superior, 
reprezentanţii 
universităţilor 
clasificate în categoria 
I, a altor consilii 
consultative de nivel 
naţional din domeniul 
cercetării-dezvoltării, a 
organizaţiilor 
profesionale 
neguvernamentale din 
domeniul cercetării-
dezvoltării şi a 
mediului economic, şi 
se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului. 
Clasificarea se face pe 
următoarele niveluri: 
A+, A, A-, B, şi C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a 
cuprinde toate 
forurile 
academice. 
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(3) Institutele naţionale sunt 
acreditate pe baza evaluării 
Colegiului consultativ, în 
condiţiile prezentei 
ordonanţe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Criteriile, standardele şi 
metodologiile de evaluare şi 
atestare a capacitaţii de a 
desfăşura activităţi de 
cercetare-dezvoltare, 
respectiv de acreditare, se 
elaborează de autoritatea de 
stat pentru cercetare-
dezvoltare prin consultarea 
Academiei Române, 
academiilor de ramură, 
Consiliului Naţional al 

 
(3) Evaluarea şi clasificarea 
unităţilor şi instituţiilor 
prevăzute la alin. (1) se 
realizează de către echipe de 
experţi evaluatori compuse în 
proporţie de cel puţin 50% 
din evaluatori din străinătate, 
selectaţi din celelalte state 
membre ale Uniunii Europene 
sau din statele membre ale 
Organizaţiei pentru cooperare 
şi dezvoltare economică.  
 
 
 
 
 
 
 
(4) Pentru fiecare unitate şi 
instituţie evaluată şi 
clasificată, echipa de experţi 
elaborează un raport care se 
face public pe site-ul autorităţii 
de stat pentru cercetare-
dezvoltare.  
 
 
 
 
 

 
„(3) Evaluarea şi 
clasificarea unităţilor şi 
instituţiilor prevăzute la 
alin. (1) se realizează de 
către echipe de experţi 
evaluatori compuse în 
proporţie de 1/3 din 
evaluatori din străinătate, 
selectaţi din celelalte state 
membre ale Uniunii 
Europene sau din statele 
membre ale Organizaţiei 
pentru cooperare şi 
dezvoltare economică. 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: Comisia 
„(3) Evaluarea şi 
clasificarea unităţilor şi 
instituţiilor prevăzute la 
alin. (1) se realizează  
de către echipe de 
experţi evaluatori 
compuse în proporţie 
de până la 30% din 
evaluatori din 
străinătate, selectaţi din 
celelalte state membre 
ale Uniunii Europene 
sau din statele membre 
ale Organizaţiei pentru 
cooperare şi dezvoltare 
economică.” 
Autor: Deputat PSD 
Cristian Sorin 
Dumitrescu  

 
(4) Pentru fiecare 
unitate şi instituţie 
evaluată, echipa de 
experţi elaborează un 
raport care se face 
public pe site-ul 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
Autori: Deputaţii PSD 
Cristian Sorin 
Dumitrescu, Anghel 
Stanciu, Doina Burcău, 

 
Conform 
definiţiei, 
certificarea 
unei instituţii 
sau unităţi, 
garantează 
îndeplinirea 
unor criterii şi 
standarde de 
competenţă în 
domeniu şi nu 
implică o 
clasificare 
 
 
 
 
 
 
 
Raportul este 
necesar ca 
urmare a 
evaluării. 
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Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior, 
respectiv Colegiului 
consultativ, până la 15 
noiembrie 2004, şi se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului 
 

 
 
 
 
 
 
(5) Pot fi certificate pentru 
activitatea de cercetare-
dezvoltare numai unităţile şi 
instituţiile  din categoriile 
prevăzute la art. 7 lit. a)-e) şi 
g) şi la art. 8 lit. a)-d), care 
sunt clasificate la nivelurile 
A+, A sau A- ale clasificării 
prevăzute la alin. (1).  
 
 
 (6) În urma evaluării, Colegiul 
consultativ propune autorităţii 
de stat pentru cercetare-
dezvoltare aprobarea 
hotărârilor privind certificarea, 
recertificarea, neacordarea 
certificării sau retragerea 
certificării.  
 (7) Certificarea sau 
recertificarea se acordă pe o 
perioadă de cel mult 5 ani.  
(8) Unităţile şi instituţiile din 
categoriile prevăzute la art. 7 
lit. a) şi c)-e) sunt evaluate şi 
clasificate în vederea 

 
 
 
 
 
 
(5) Pot fi certificate pentru 
activitatea de cercetare-
dezvoltare numai unităţile 
şi instituţiile din 
categoriile prevăzute la art. 
7 lit. a), b), c), d), e) şi g) 
şi la art. 8 lit. a), b), c) şi 
d), care sunt clasificate la 
nivelurile A+, A sau A- ale 
clasificării prevăzute la 
alin. (1).  
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
(8) Unităţile şi instituţiile 
din categoriile prevăzute la 
art. 7 lit. a)- c) şi e) sunt 
evaluate şi clasificate în 

Victor Cristea, Vasile 
Gliga, Cristian 
Resmeriţă, Radu Vasilică 

 
 
 
 
 

(5) Se elimină.  
Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Text nemodificat 

 
 
 
 
(7) Text nemodificat 

 
 
 
 
(8) Text nemodificat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se păstrează 
formularea 
ordonanţei.  
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certificării la intervale de cel 
mult 5 ani, conform normelor 
metodologice prevăzute la 
alin. (2).  
 
(9) Unităţile şi instituţiile din 
sistemul naţional de cercetare-
dezvoltare, din alte categorii 
decât cele prevăzute la alin. 
(8), pot fi evaluate şi 
clasificate conform normelor 
metodologice prevăzute la 
alin. (2), la cerere. Intervalul 
dintre două evaluări şi 
clasificări succesive conform 
alin. (1) ale aceleiaşi unităţi 
sau instituţii nu poate fi mai 
mic de 2 ani. Pentru realizarea 
evaluării acestor entităţi, 
autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare percepe 
taxe de până la 8 salarii 
maxime ale unui cercetător 
ştiinţific gradul I din unităţi 
bugetare, care se fac venituri la 
bugetul de stat."  

vederea certificării, la 
intervale de cel mult 5 ani, 
conform normelor 
metodologice prevăzute la 
alin. (2).” 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 

 
 
 
 

(9) Text nemodificat 
 

26. Art. 34. - (1) Atribuţiile 
Consiliului Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior, 
prevăzute de Legea 
învăţământului nr. 84/1995, 

 
 
 
 

18. Articolul 34 se abrogă. 

 
 
 
 

Text nemodificat 
 

 
 
 
 

Text nemodificat 
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republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
completează cu atribuţiile 
stabilite la art. 33 alin. (1), (2) 
şi (4)."  
(2) Componenţa şi 
regulamentul de organizare şi 
funcţionare ale organismelor 
de evaluare, atestare şi 
acreditare ale Academiei 
Române şi academiilor de 
ramură, respectiv ale 
Consiliului Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior, se 
stabilesc conform legislaţiei 
specifice a acestora. 

 
 
 
 
 
 
 
 

27. Art. 35. - (1) Pentru 
activitatea de evaluare şi 
atestare, respectiv pentru 
activitatea de evaluare şi 
acreditare, autoritatea de stat 
pentru cercetare-dezvoltare 
percepe de la unităţile şi 
instituţiile respective taxe de 
până la 8 salarii maxime ale 
unui cercetător principal 
gradul I din unităţi bugetare, 
care se fac venituri la bugetul 
de stat.  
(2) Pentru activitatea 
desfăşurată în afara activităţii 

 
 
 
 
 
 

19. La articolul 35, alineatul 
(1) se abrogă. 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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de bază membrii Consiliului 
naţional de atestare şi 
acreditare pentru cercetare şi 
ai organelor de lucru ale 
acestuia sunt remuneraţi, în 
funcţie de numărul orelor 
efectiv lucrate, la nivelul 
gradului profesional cel mai 
mare din activitatea de 
cercetare-dezvoltare, stabilit 
pentru unităţile bugetare. 
Sumele necesare se prevăd în 
bugetul autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare.  

28. Art. 36. - (1) Atestarea 
capacităţii de a desfăşura 
activităţi de cercetare-
dezvoltare este obligatorie 
pentru unităţile şi instituţiile 
de cercetare-dezvoltare care 
doresc să participe la 
activităţile de cercetare-
dezvoltare prevăzute în Planul 
naţional pentru cercetare-
dezvoltare şi inovare.  
(2) Prevederile alin. (1) se 
aplică la un an de la data 
intrării în vigoare a hotărârii 
Guvernului prevăzute la art. 
33 alin. (4). 
(3) După intrarea în vigoare a 
hotărârii Guvernului 

 
 
 
 
 

20. Articolele 36 şi 37 se 
abrogă. 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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prevăzute la art. 33 alin. (4), 
unităţile şi instituţiile de 
cercetare-dezvoltare 
existente, inclusiv structurile 
subordonate acestora, pot 
solicita atestarea sau 
acreditarea, după caz, 
Academiei Române, 
academiilor de ramură, 
Consiliului Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior, 
respectiv Colegiului 
consultativ, conform 
prevederilor prezentei 
ordonanţe. 
Art. 37. - Reacreditarea se 
efectuează periodic, la 
maximum 5 ani sau la 
modificarea obiectului de 
activitate al unităţii sau 
instituţiei de cercetare-
dezvoltare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

29.  
 
 
Art. 40. - (2) Componenţa 
Consiliului Naţional pentru 
Politica Ştiinţei şi 
Tehnologiei se aprobă prin 
decizie a primului ministru.  
 

21. La articolul 40, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 "(2) Consiliul Naţional pentru 
Politica Ştiinţei şi Tehnologiei 
este constituit din maximum 9 
membri, persoane recunoscute 
pentru experienţa în domeniu, 
din care cel puţin 4 sunt 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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membri ai Colegiului 
consultativ la momentul 
numirii lor în Consiliul 
Naţional pentru Politica 
Ştiinţei şi Tehnologiei. 
Componenţa se aprobă prin 
decizie a primului ministru, pe 
baza propunerilor 
conducătorului autorităţii de 
stat pentru cercetare-
dezvoltare, pentru un mandat 
de 5 ani."  

30.  
 
 
 

--- 

 22. La articolul 40, după 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alineatul (4), cu 
următorul cuprins:  
"(4) Anual, Consiliul Naţional 
pentru Politica Ştiinţei şi 
Tehnologiei prezintă 
Guvernului, în cadrul unei 
şedinţe de Guvern, un raport 
care cuprinde concluziile şi 
recomandările privind 
cercetarea ştiinţifică, transferul 
tehnologic, inovarea şi 
dezvoltarea societăţii şi 
economiei bazate pe 
cunoaştere în România şi care 
se face public."  

 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 

31.  
 
 

23. La articolul 44, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
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Art. 44. - (1) Colegiul 
consultativ are în 
componenţa specialişti 
propuşi de comunităţile 
ştiinţifice, de ministere, de 
operatori economici. 
Structura şi componenţa 
colegiului consultativ este 
aprobată prin ordin al 
conducătorului autorităţii de 
stat pentru cercetare-
dezvoltare. 

"Art. 44. - (1) Colegiul 
consultativ este principalul 
organ consultativ de 
specialitate, fără 
personalitate juridică, al 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare şi este 
format din cercetători şi 
cadre didactice universitare 
recunoscuţi/recunoscute pe 
plan internaţional şi 
specialişti care provin din 
mediul economic. Structura şi 
componenţa Colegiului 
consultativ sunt aprobate prin 
ordin al conducătorului 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare."  

 
Text nemodificat 

 
Text nemodificat 

32.  
 
 
 
 
 

---  
 
 
 
 
 
 
 

  24. După articolul 44 se 
introduce un nou articol, 
articolul 441, cu următorul 
cuprins:  
 "Art. 441. - (1) Pentru 
coordonarea ştiinţifică a unor 
programe din Planul naţional, 
autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare poate 
înfiinţa consilii consultative de 
nivel naţional, fără 
personalitate juridică. 
Structura, componenţa şi 
regulamentul de funcţionare 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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--- 

ale acestor consilii se stabilesc 
prin ordin al conducătorului 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare.  
 (2) Pentru activitatea 
desfăşurată, membrii 
consiliilor consultative de 
nivel naţional prevăzute la 
alin. (1) şi ai organelor de 
lucru ale acestora sunt 
remuneraţi, în afara activităţii 
de bază, în funcţie de numărul 
orelor efectiv lucrate, la 
nivelul maxim al gradului 
profesional cel mai mare din 
activitatea de cercetare-
dezvoltare stabilit pentru 
unităţile bugetare.  
(3) Cheltuielile necesare 
funcţionării consiliilor 
consultative de nivel naţional 
prevăzute la alin. (1) sunt 
asigurate din bugetul 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare."  

 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 

33.  
 
 
Art. 47. - (1) Conducerea 
programelor prevăzute în 
Planul naţional se poate face 
direct sau se atribuie de către 

25. La articolul 47, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
"Art. 47. - (1) Conducerea 
programelor prevăzute în 
Planul naţional sau a altor 
planuri, programe sau 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare 
unităţilor şi instituţiilor cu 
profil de cercetare-dezvoltare 
şi inovare, academiilor de 
ramura, instituţiilor de 
învăţământ superior 
acreditate, organizaţiilor 
neguvernamentale, precum şi 
agenţilor economici, pe baza 
de criterii de capabilitate în 
sistem competiţional sau în 
mod direct. 

proiecte de cercetare-
dezvoltare şi inovare ale 
autorităţilor contractante se 
poate face direct de către 
acestea sau se poate atribui, în 
baza caracterului de 
recurenţă, Unităţii executive 
pentru finanţarea 
învăţământului superior, a 
cercetării, dezvoltării şi 
inovării, instituţiilor şi 
unităţilor cu profil de 
cercetare-dezvoltare şi inovare 
sau de management al 
activităţii de cercetare-
dezvoltare şi inovare, 
academiilor de ramură, 
instituţiilor de învăţământ 
superior acreditate, 
organizaţiilor 
neguvernamentale, precum şi 
operatorilor economici, pe 
bază de criterii de capabilitate, 
în sistem competiţional sau în 
mod direct, potrivit legii."  

34.  
 
 

--- 

26. La articolul 48, după 
litera c) se introduce o nouă 
literă, litera c1), cu 
următorul cuprins:  
 "c1) fonduri acordate de 
fundaţii sau provenind din alte 
surse private;".  

 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 

Text nemodificat 
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35.  
 
 
 
Art. 49. - (1) Fondurile 
alocate anual în bugetul de 
stat la capitolul «Cercetare 
ştiinţifică» reprezintă o 
prioritate a cheltuielilor 
bugetare. 

27. La articolul 49, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 
"Art. 49. - (1) Fondurile 
alocate anual în bugetul de stat 
pentru activitatea de cercetare-
dezvoltare reprezintă o 
prioritate a cheltuielilor de la 
bugetul de stat."  

12. La articolul I punctul 
27 articolul 49,  alineatul 
(1) va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 49 (1) Fondurile 
alocate anual în bugetul de 
stat pentru activitatea de 
cercetare-dezvoltare 
reprezintă o prioritate a 
României.” 

 
 
 
 

Text nemodificat 
 

 

36.  
 
 
 
 
 
 
 

Art. 49 - (3) Din bugetul de 
stat se alocă fonduri pentru 
acţiuni finanţate pe baza de 
programe, precum şi pentru 
celelalte cheltuieli, stabilite în 
condiţiile legii, în cuantum 
minim de 0,8% din P.I.B., 
asigurându-se, în perioada 
următoare, o creştere a 
acestora în concordanţă cu 
tendinţele înregistrate în 
ţările din Uniunea 
Europeană. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

---  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. La articolul I, după 
articolul 27 se introduce 
un nou punct, pct. 271, cu 
următorul cuprins: 
„271. La articolul 49 
alineatele (3) şi (6) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
„(3) Din fonduri publice se 
alocă sume pentru acţiuni 
finanţate pe bază de 
programe, precum şi 
pentru celelalte cheltuieli, 
stabilite în condiţiile legii, 
asigurându-se anual o 
creştere a alocaţiilor 
bugetare, astfel încât în 
anul 2012 să se atingă 
nivelul de 1% din produsul 
intern brut.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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………………………….. 
(6) Cheltuielile necesare 
pentru realizarea sau 
achiziţionarea de noi instalaţii 
şi obiective speciale de 
interes naţional, precum şi 
cheltuielile necesare pentru 
dezvoltarea instalaţiilor şi 
obiectivelor existente 
reprezintă cheltuieli de 
investiţii finanţate integral sau 
parţial de la bugetul de stat. 
Aceste cheltuieli se cuprind în 
proiectele bugetului de stat, 
pe baza listei de investiţii, 
elaborată de ordonatorii 
principali de credite, la 
propunerea institutelor 
naţionale din coordonarea 
acestora şi cu avizul 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

--- 
 
 

……………………… 
(6) Cheltuielile necesare 
pentru realizarea sau 
achiziţionarea de noi 
instalaţii şi obiective 
speciale de interes 
naţional, precum şi 
cheltuielile necesare 
pentru dezvoltarea 
instalaţiilor şi obiectivelor 
existente reprezintă 
cheltuieli de investiţii 
finanţate integral sau 
parţial de la bugetul de 
stat. Aceste cheltuieli se 
cuprind în proiectele 
bugetului de stat, pe baza 
listei de investiţii, 
elaborată de ordonatorii 
principali de credite, la 
propunerea academiilor 
care au în 
subordine/coordonare 
institutele şi staţiunile de 
cercetare,  a institutelor 
naţionale din coordonarea 
acestora şi cu avizul 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 

37.  
 
 

28. Articolul 50 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins:  
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Art. 50. - (1) Fondurile 
prevăzute la art. 49 alin. (1) 
se utilizează şi pentru 
finanţarea obiectivelor 
planurilor sectoriale şi 
programelor-nucleu, precum 
şi pentru contracte în regim 
de cofinanţare, în completarea 
resurselor financiare ale 
agenţilor economici 
beneficiari, în scopul 
realizării unor activităţi de 
cercetare cu forţe proprii 
sau în colaborare cu unităţi 
de cercetare prevăzute la 
art. 7 şi 8.  
 
 
 
 
 
(2) Cuantumul şi condiţiile 
de cofinanţare se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului. 
 

"Art. 50. - (1) Fondurile 
prevăzute la art. 49 alin. (1) se 
utilizează şi pentru finanţarea 
obiectivelor planurilor 
sectoriale, pentru finanţarea 
instituţională de bază, 
inclusiv pentru contracte în 
regim de cofinanţare, în 
completarea resurselor 
financiare ale contractorilor, 
în scopul realizării unor 
activităţi de cercetare-
dezvoltare şi inovare prin 
proiecte din cadrul 
planurilor şi programelor 
prevăzute la art. 41, precum 
şi din cadrul planurilor şi 
programelor internaţionale 
la care pot participa 
persoane fizice sau juridice 
române.  
 (2) Unităţile şi instituţiile 
certificate conform art. 33, din 
categoriile prevăzute la art. 7 
lit. a)-e) şi g), pot fi sprijinite 
financiar de la bugetul de stat 
pentru realizarea de investiţii 
pentru dotări cu aparatură, 
echipamente, instalaţii şi alte 
active corporale, cu 
respectarea prevederilor legale 
în vigoare."  

 
 

Text nemodificat   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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38. Art. 50 - (3) Unităţile şi 
instituţiile de cercetare-
dezvoltare, prevăzute la art. 7 
lit. b), c) şi d), pot fi sprijinite 
financiar de la bugetul de stat 
pentru realizarea unor 
investiţii, dotări cu aparatura, 
echipamente şi instalaţii, cu 
respectarea prevederilor 
legale în vigoare. 

 
 
 

--- 

14. La articolul I, după 
articolul 28 se introduce 
un nou punct, pct. 281, cu 
următorul cuprins: 
„281 La articolului 50, 
alineatul (3) al se 
abrogă.” 
 

 
 
 

Text nemodificat 
 

 
 
 

39.  
 
 
b) cheltuieli pentru 
funcţionarea Consiliului 
naţional de atestare şi 
acreditare pentru cercetare 
şi a organismelor consultative 
de nivel naţional pentru 
cercetare şi inovare şi a 
comisiilor organizate de 
acestea;  

29. La articolul 58 alineatul 
(3), litera b) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
"b) cheltuieli pentru 
funcţionarea organismelor 
consultative de nivel naţional 
pentru cercetare-dezvoltare şi 
inovare şi a comisiilor 
organizate de acestea;". 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.  
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

--- 

7. La articolul I, după 
punctul 29, se 
introduce un nou 
punct, pct. 291, cu 
următorul cuprins:  
„La articolul 58 
alineatul (3), după lit. 
k) se introduce o nouă 
literă, lit. l), cu 
următorul cuprins: 
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«l) cheltuieli pentru 
rambursarea către 
persoane juridice 
române a taxei pe 
valoare adăugată 
aferentă proiectelor 
finanţate prin 
programele cadru de 
cercetare, dezvoltare 
tehnologică şi inovare 
şi prin programele 
cadru EURATOM de 
cercetare nucleară ale 
Uniunii Europene.»” 

Autor:  Comisia 

 
 
Pentru corelare 
cu proiectele 
actuale.  
 

41.  
 
 
Art. 60. - (1) Programele, 
proiectele de cercetare-
dezvoltare şi inovare, precum 
şi acţiunile cuprinse în Planul 
naţional, în planurile 
sectoriale şi în programele-
nucleu finanţate din surse 
bugetare se realizează pe 
baza de contracte de 
finanţare. 

 30. La articolul 60, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
Art. 60. - (1) Programele şi 
proiectele de cercetare-
dezvoltare şi inovare, acţiunile 
cuprinse în Planul naţional, 
planurile sectoriale şi alte 
programe de cercetare-
dezvoltare, precum şi 
finanţarea instituţională de 
bază şi finanţarea 
instituţională 
complementară de susţinere 
a performanţei se realizează 
pe bază de contracte de 
finanţare."  

 
 
 

Text nemodificat 
 

 
 
 

Text nemodificat 
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42. Art. 63. - Costurile salariale 
şi cele cu deplasările, 
prevăzute în vederea realizării 
programelor/proiectelor sau a 
unor părţi din acestea, 
cuprinse în Planul naţional, 
precum şi a unor contracte 
pentru achiziţionarea de 
servicii prevăzute la art. 58 
alin. (4), sunt considerate ca 
având un preţ negociat şi 
acceptat prin semnarea 
contractului de finanţare.  

 
 

31. Articolul 63 se abrogă. 

 
 

Text nemodificat 

 
 

Text nemodificat 
 

 

43. Art. 64. - (1) Costurile 
prevăzute la art. 63 sunt 
cuprinse în antecalcul şi se 
decontează la nivelul acceptat 
prin semnarea contractului de 
finanţare. În acest caz, 
contractul de finanţare se 
consideră, în sensul legii, act 
justificativ de decontare a 
cheltuielilor prevăzute la art. 
63.  
(2) În situaţia în care 
executantul, altul decât o 
instituţie publică finanţata 
integral de la bugetul de stat, 
obţine economii faţă de 
costurile acceptate prin 
contractul de finanţare, 
acestea rămân la dispoziţia sa, 

 
32. La articolul 64, alineatele 

(1) şi (2) se abrogă. 

 
Text nemodificat 

 

 
Text nemodificat 
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conform legislaţiei în vigoare.  
(3) Plafoanele în baza cărora 
se calculează costurile 
salariale se elaborează de 
autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare in 
termen de 90 de zile de la 
data intrării în vigoare a legii 
de aprobare a prezentei 
ordonanţe şi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului. 

44.  
 
 
 
 
Art. 67. - (1) Unităţile de 
drept public prevăzute la 
art. 7 lit. a)-c) pot contracta 
cu autoritatea de stat 
pentru cercetare-dezvoltare 
activităţi desfăşurate pe 
programe-nucleu de 
cercetare-dezvoltare ale 
unităţilor respective, avizate 
de organul administraţiei 
publice centrale sub 
coordonarea căruia 
funcţionează şi aprobate de 
autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare.  
 

33. Articolul 67 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins:  
 
 
"Art. 67. - (1) Instituţiile şi 
unităţile de cercetare-
dezvoltare certificate 
conform art. 33, din 
categoriile prevăzute la art. 7 
lit. a), c)-e) şi g), cu excepţia 
celor finanţate parţial sau 
integral de la bugetul de stat, 
beneficiază de finanţare 
instituţională de bază pentru 
susţinerea funcţionării 
infrastructurii de cercetare-
dezvoltare, începând cu data 
de 1 ianuarie 2012.  
    
 

15. La articolul I punctul 
33 articolul 67,  alineatele 
(1) şi (3) vor avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 67. - (1) Instituţiile 
şi unităţile de cercetare-
dezvoltare certificate 
conform art. 33, din 
categoriile prevăzute la art. 
7 lit. a)- c), e) şi  g) şi 
universităţile de 
cercetare avansată şi 
educaţie, cu excepţia celor 
finanţate pentru cercetare 
parţial sau integral de la 
bugetul de stat, beneficiază 
de finanţare instituţională 
de bază pentru susţinerea 
funcţionării infrastructurii 
de cercetare-dezvoltare, 

8. La articolul I 
punctul 33, articolul 
67,  alineatele (1) şi (3) 
vor avea următorul 
cuprins: 
„(1) Instituţiile şi 
unităţile de cercetare-
dezvoltare, fără scop 
patrimonial, certificate 
conform art. 33, din 
categoriile prevăzute la 
art. 7 lit. a), b), c), e) şi 
g), cu excepţia celor 
finanţate pentru 
cercetare parţial sau 
integral de la bugetul 
de stat, beneficiază de 
finanţare instituţională 
de bază pentru 
susţinerea funcţionării 
infrastructurii de 

 
 
 
 
 
 
 
Precizare 
necesară.  
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(2) Fac excepţie de la 
prevederile alin. (1) 
unităţile de drept public 
care beneficiază de 
finanţare integrala de la 
bugetul de stat."  
 

 
 
 
 
(2) Finanţarea instituţională de 
bază se calculează pe 
standarde de cost şi se acordă 
prin bugetul autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare, pe 
baza unui contract-cadru de 
finanţare instituţională, 
încheiat pe o perioadă egală cu 
durata certificării.  
 
(3) Normele metodologice 
pentru acordarea finanţării 
instituţionale de bază se 
elaborează de către autoritatea 
de stat pentru cercetare-
dezvoltare şi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului.  
    
 
 
 
 (4) Pentru fiecare an, 
standardele de cost se aprobă 
prin ordin al conducătorului 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare.  
(5) În fiecare an, fondurile 
alocate pentru finanţarea 

începând cu data de 1 
ianuarie 2012.  
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 
 
 
 
 
(3) Normele metodologice 
pentru acordarea finanţării 
instituţionale de bază se 
elaborează de către 
autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare cu 
consultarea Academiei 
Române şi a academiilor 
de ramură, şi se aprobă 
prin hotărâre a 
Guvernului.” 
 
 

Text nemodificat  
 
 
 
 

cercetare-dezvoltare, 
începând cu data de 1 
ianuarie 2012.  

Autor: Comisia 
 
 

 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
  

Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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instituţională de bază nu pot 
avea o pondere mai mare de 
20% din fondurile alocate la 
capitolul «Cercetare 
fundamentală şi cercetare-
dezvoltare» din bugetul 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare.  
 (6) În fiecare an, suma 
fondurilor alocate pentru 
finanţarea instituţională de 
bază şi pentru finanţarea 
instituţională complementară 
de susţinere a performanţei, 
prevăzută la art. 68, nu poate 
avea o pondere mai mică de 
25% sau mai mare de 50% din 
fondurile alocate la capitolul 
«Cercetare fundamentală şi 
cercetare-dezvoltare» din 
bugetul autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare." 

Text nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 

45.  
 
 
 

--- 

34. După articolul 67 se 
introduce un nou articol, 
articolul 671, cu următorul 
cuprins:  
 "Art. 671. - Criteriile şi 
standardele de calitate pe baza 
cărora se alocă universităţilor 
finanţarea suplimentară, 
conform art. 197 lit. a) din 
Legea nr. 1/2011, includ 

 
 
 
 

Text nemodificat  
 

 
 
 
 

Text nemodificat  
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criterii şi standarde care 
reflectă rezultatele cu 
relevanţă internaţională ale 
activităţilor de cercetare-
dezvoltare, propuse de către 
Colegiul consultativ."  

46.  
 
 
Art. 68. - Într-un singur an, 
nivelul alocat de la bugetul 
de stat pentru finanţarea 
programului-nucleu de 
cercetare-dezvoltare, 
propriu unei unităţi sau 
unei instituţii prevăzute la 
art. 67, nu poate fi mai mic 
de 20% şi nu poate depăşi 
60% din veniturile din 
activitatea de cercetare-
dezvoltare din anul 
anterior, exprimate în 
termeni reali. 
 

35. Articolul 68 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins:  
 "Art. 68. - (1) Instituţiile şi 
unităţile de drept public şi de 
drept privat fără scop 
patrimonial, evaluate şi 
clasificate la nivelurile A+, A 
sau A- conform art. 33 alin. 
(1), pot beneficia de finanţare 
instituţională complementară 
de susţinere a performanţei, în 
regim competitiv.  
 
 
 
 
(2) Finanţarea instituţională 
complementară se acordă 
anual, printr-un program 
specific al Planului naţional, în 
baza unor norme metodologice 
de evaluare a performanţei în 
activitatea de cercetare-
dezvoltare elaborate de către 
Colegiul consultativ, cu 

 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 

9. La articolul I 
punctul 35, articolul 
68,  alineatul (2) va 
avea următorul 
cuprins: 
 

 
Text nemodificat  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
„(2) Finanţarea 
instituţională 
complementară se 
acordă anual, printr-un 
program specific al 
Planului naţional, în 
baza unor norme 
metodologice de 
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consultarea Consiliului 
Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice din Învăţământul 
Superior, a altor consilii 
consultative de nivel naţional 
din domeniul cercetării-
dezvoltării, a Academiei 
Române şi academiilor de 
ramură, a organizaţiilor 
profesionale 
neguvernamentale din 
domeniul cercetării-dezvoltării 
şi a mediului economic, şi 
aprobate prin ordin al 
conducătorului autorităţii de 
stat pentru cercetare-
dezvoltare."  

evaluare a performanţei 
în activitatea de 
cercetare-dezvoltare 
elaborate de către 
Colegiul consultativ, cu 
consultarea Consiliului 
Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior, 
a altor consilii 
consultative de nivel 
naţional din domeniul 
cercetării-dezvoltării, a 
Academiei Române, a 
Academiei Oamenilor 
de Ştiinţă din 
România şi 
academiilor de ramură, 
a organizaţiilor 
profesionale 
neguvernamentale din 
domeniul cercetării-
dezvoltării şi a 
mediului economic, şi 
aprobate prin ordin al 
conducătorului 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare." 

Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a 
cuprinde toate 
forurile 
academice. 
 

47. Art. 70 - (3) Pentru realizarea 
prevederilor alin. (1) 
Consiliul naţional de atestare 

36. La articolul 70, alineatul 
(3) se abrogă.  
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şi acreditare pentru cercetare 
va realiza şi va actualiza 
periodic baze de date cu 
experţi pe domenii de 
activitate şi pe specializări.  

Text nemodificat  
 

Text nemodificat  
 

48.  
 
 
 
 
 
 
 

--- 

37. După articolul 70 se 
introduce un nou articol, 
articolul 701, cu următorul 
cuprins:  
"Art. 701. - Autoritatea de stat 
pentru cercetare-dezvoltare, cu 
consultarea Colegiului 
consultativ, realizează şi 
actualizează periodic baze de 
date publice cu cercetătorii din 
România, pe domenii de 
activitate şi pe specializări, cu 
indicarea rezultatelor lor 
publice, incluzând publicaţii şi 
brevete acordate."  
 

16. La articolul I punctul 
37, articolul 701 va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art. 701 - Autoritatea de 
stat pentru cercetare-
dezvoltare, cu consultarea 
Colegiului consultativ, a 
Academiei Române, a 
academiilor de ramură, a 
instituţiilor de 
învăţământ superior, 
realizează şi actualizează 
periodic baze de date 
publice cu cercetătorii din 
România, pe domenii de 
activitate şi pe specializări, 
cu indicarea rezultatelor 
lor publice, incluzând 
publicaţii şi brevete 
acordate." 

10. La articolul I 
punctul 37, articolul 
701 va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 701 - Autoritatea 
de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, cu 
consultarea Colegiului 
consultativ, a 
Academiei Române, a 
Academiei Oamenilor 
de Ştiinţă din 
România şi a 
academiilor de 
ramură, a instituţiilor 
de învăţământ 
superior, realizează şi 
actualizează periodic 
baze de date publice cu 
cercetătorii din 
România, pe domenii 
de activitate şi pe 
specializări, cu 
indicarea rezultatelor 
lor publice, incluzând 
publicaţii şi brevete 
acordate." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a 
cuprinde toate 
forurile 
academice. 
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Autor: Comisia 
49. Art. 73 - (2) Importurile 

realizate de unităţile şi 
instituţiile de cercetare-
dezvoltare prevăzute la art. 7 
şi art. 8 lit. A, necesare 
activităţilor de cercetare-
dezvoltare, beneficiază de 
exceptarea de la plata taxelor 
vamale potrivit prevederilor 
Tarifului vamal de import al 
României. 

 38. La articolul 73, alineatul 
(2) se abrogă.  

 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 

 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 
 
 
 
 

 

50. Art. 74. - (1) În sensul 
prezentei ordonanţe, prin 
rezultatele activităţilor de 
cercetare-dezvoltare obţinute 
în baza derulării unui contract 
finanţat din fonduri publice, 
denumite în continuare 
rezultatele cercetării, se 
înţelege:  
a) documentaţii, studii, 
lucrări, planuri, scheme şi 
altele asemenea;  
b) drepturi din brevete de 
invenţie, licenţe, certificate de 
înregistrare a desenelor şi 
modelelor industriale şi altele 
asemenea;  
c) tehnologii, procedee, 
produse informatice, reţete, 
formule, metode şi altele 

39. La articolul 74 alineatul 
(1), după litera d) se 
introduce o nouă literă, 
litera e), cu următorul 
cuprins:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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asemenea;  
d) obiecte fizice şi produse 
realizate în cadrul derulării 
contractului respectiv. 

 
 
 
 
"e) colecţii şi baze de date 
conţinând înregistrări 
analogice sau digitale, izvoare 
istorice, eşantioane, 
specimene, fotografii, 
observaţii, roci, fosile şi altele 
asemenea, împreună cu 
informaţiile necesare arhivării, 
regăsirii şi precizării 
contextului în care au fost 
obţinute."  

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 

51.  
 
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 
 

--- 

17. La articolul I, după 
articolul  39 se introduce 
un nou punct, pct. 391, cu 
următorul cuprins: 
„391 La articolul 74 după 
litera e) a alineatul (1) al 
se introduce o literă nouă, 
lit. f), cu următorul 
cuprins: 
f) creaţii biologice noi în 
domeniul producţiei 
vegetale şi producţiei 
animale – soiuri, hibrizi, 
linii, populaţii, cu 
performanţe superioare şi 
rezistente la condiţiile 
climatice şi la boli, verigi 

 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  
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tehnologice. 
52.  

 
 
 
 
 

--- 

40. La articolul 74, după 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alineatul (4), cu 
următorul cuprins:  
"(4) Instrumentele de evaluare 
şi monitorizare a activităţilor 
de cercetare-dezvoltare 
finanţate din fonduri publice, 
elaborate de autorităţile sau 
organismele competente 
conform legii, iau în 
considerare numai acele 
rezultate ale cercetării care 
sunt relevante pentru evaluarea 
şi monitorizarea avută în 
vedere, după caz."  

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 

 

53.  
 
 
 
Art. 75. - (1) Rezultatele 
cercetărilor obţinute pe baza 
derulării unui contract 
finanţat din fonduri publice 
aparţin persoanelor juridice 
executante şi ordonatorului 
principal de credite, în egală 
măsura, dacă prin contract 
nu s-a prevăzut altfel. 
 
 

41. Articolul 75 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins:  
 
"Art. 75. - (1) Rezultatele 

cercetărilor obţinute pe baza 
derulării unui contract de 
cercetare-dezvoltare sau 
inovare finanţat parţial sau 
total din fonduri publice 
aparţin contractorilor care 
execută în mod direct 
activităţile prevăzute în 
contractul de finanţare şi/sau 
angajaţilor acestora, 

18. La articolul I 
punctul 41, articolul 75, 
alineatul (4) va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 
 
 
 
 

11. La articolul I 
punctul 41, articolul 
75, alineatele (1), (2) 
(4) vor avea 
următorul cuprins: 
„(1) Rezultatele 
cercetărilor obţinute pe 
baza derulării unui 
contract de cercetare-
dezvoltare sau inovare 
finanţat parţial sau total 
din fonduri publice 
aparţin contractorilor 
care execută în mod 
direct activităţile 

 
 
 
 
 
Legislaţia în 
materie de 
proprietate 
industrială 
stabileşte clar 
drepturile de 
proprietate, în 
particular 
Legea 
nr.64/1991 
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(2)  Rezultatele cercetării 
prevăzute la alin. (1) sunt 
administrate de unităţile care 
le-au produs, cu acordul 
ordonatorului principal de 
credite, cu excepţia 
documentaţiilor de interes 
naţional care rămân în 
custodia acestor unităţi şi 
sunt sub controlul 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare.  
 

conform contractelor de 
finanţare şi legislaţiei în 
vigoare referitoare la 
titlurile de proprietate 
industrială şi drepturile de 
autor. În cazul execuţiei de 
către mai mulţi contractori, 
repartizarea între 
contractori a drepturilor 
asupra rezultatelor se face 
conform acordului prealabil 
al contractorilor, stabilit în 
scris.  
 
 
 
 
 
 
 (2) Rezultatele cercetărilor 

prevăzute la alin. (1) sunt 
administrate de proprietarii 
acestora, cu toate drepturile 
care decurg din calitatea de 
proprietar.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prevăzute în contractul 
de finanţare, conform 
contractelor de 
finanţare şi în acord cu 
legislaţia în vigoare 
referitoare la titlurile de 
proprietate industriala. 
În cazul execuţiei de 
către mai mulţi 
contractori, repartizarea 
între contractori a 
drepturilor asupra 
rezultatelor se face 
conform acordului 
prealabil al 
contractorilor, stabilit 
în scris. 

Autor: Comisia pentru 
învăţământ, Comisia 

pentru industrii şi servicii 
 

„(2) Rezultatele 
cercetărilor prevăzute 
la alin. (1) sunt 
administrate de 
proprietarii acestora, cu 
toate drepturile care 
decurg din calitatea de 
proprietar, conform 
legii.” 

Autor: Comisia 
 
 

republicată 
privind 
brevetele de 
invenţie, art. 5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
corectitudine. 
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(3) În cazul în care persoana 
juridică executantă s-a 
desfiinţat, s-a reorganizat 
prin divizare, comasare sau 
altele asemenea, rezultatele 
cercetării pot fi preluate cu 
titlu gratuit, cu acordul 
ordonatorului principal de 
credite, de către persoana 
juridică ce preia integral 
sau parţial activul şi pasivul 
executantului, cu 
respectarea prevederilor 
legale. Documentaţiile de 
interes naţional sunt 
preluate în custodie de către 
o persoană juridică 
desemnată de autoritatea de 
stat pentru cercetare-
dezvoltare, rămânând în 
continuare sub controlul 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare.  
(4) Prevederile alin. (1), (2) 
şi (3) se aplică cu 
respectarea prevederilor 
art. 5 şi 48 din Legea nr. 
64/1991 privind brevetele de 
invenţie, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale 
art. 5 din Legea nr. 
129/1992 privind protecţia 

(3) Documentaţiile, colecţiile 
şi bazele de date de interes 
naţional, precum şi unităţile 
sau instituţiile în a căror 
custodie acestea sunt păstrate 
sunt stabilite prin ordin al 
conducătorului autorităţii de 
stat pentru cercetare-
dezvoltare. La nivelul 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare se 
înfiinţează şi se păstrează 
registrul documentaţiilor, 
colecţiilor şi bazelor de date de 
interes naţional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) În cazul desfiinţării 

persoanei juridice care 
păstrează în custodie o 
documentaţie, colecţie sau 
bază de date de interes 
naţional, acestea sunt preluate 
în custodie de către o altă 
instituţie publică desemnată de 
autoritatea de stat pentru 

 
 
 
 

Text nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„(4) În cazul desfiinţării 
persoanei juridice care 
păstrează în custodie o 
documentaţie, colecţie sau 
bază de date de interes 
naţional, acestea sunt 
preluate în custodie de 
către o altă instituţie 
publică desemnată de 

 
 
 

Text nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(4) În cazul 
desfiinţării persoanei 
juridice care păstrează 
în custodie o 
documentaţie, colecţie 
sau bază de date de 
interes naţional, acestea 
sunt preluate în 
custodie de către o altă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru 
corectitudine. 
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desenelor şi modelelor 
industriale, cu modificările 
ulterioare, şi ale art. 7, 8, 44 
şi 74 din Legea nr. 8/1996 
privind dreptul de autor şi 
drepturile conexe, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.  
 
 
 
 
 
 
 
(5) Rezultatele cercetării 
destinate domeniului 
apărării, ordinii publice şi 
siguranţei naţionale, 
obţinute de către persoane 
juridice executante 
utilizând fonduri publice 
alocate prin Planul naţional, 
pot fi preluate de organele 
administraţiei publice 
centrale coordonatoare, pe 
baza unor clauze 
contractuale specifice, cu 
acordul autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare. 

cercetare-dezvoltare, 
rămânând în continuare sub 
controlul autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Autoritatea de stat pentru 

cercetare-dezvoltare poate 
stabili, prin ordin, o 
metodologie de identificare, 
evaluare şi luare în evidenţă a 
documentaţiilor, colecţiilor şi 
bazelor de date de interes 
naţional, care să includă şi 
procedurile de asigurare a unor 
seturi de copii ale acestora, în 
cazurile în care acest lucru este 
posibil."  

autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, 
rămânând în continuare 
sub controlul autorităţii de 
stat pentru cercetare-
dezvoltare sau sunt 
repartizate unei alte 
unităţi de cercetare 
ştiinţifică cu avizul 
conform al Academiei 
Române sau al 
academiilor de ramură.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 

instituţie publică  
desemnată de 
autoritatea de stat 
pentru cercetare-
dezvoltare, rămânând 
în continuare sub 
controlul autorităţii de 
stat pentru cercetare-
dezvoltare, sau sunt 
repartizate unei alte 
unităţi de cercetare 
ştiinţifică, de drept 
public.” 

Autor: Comisia pentru 
învăţământ, 

Comisia pentru industrii 
şi servicii 

 
 
 

Text nemodificat  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54.  
 

42. Articolul 76 se modifică 
şi va avea următorul 
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Art. 76. - Înregistrarea 
rezultatelor cercetării în 
evidenţa contabilă se face 
distinct, cu excepţia celor 
prevăzute la art. 74 alin. (1) 
lit. b), la valoarea simbolica 
de 1 leu, de către persoanele 
juridice executante, care 
răspund, potrivit legii, de 
luarea masurilor necesare 
in vederea conservării, 
depozitarii, păstrării, 
valorificării, refolosirii sau 
casării, după caz, a 
acestora. Se înregistrează în 
patrimoniu, potrivit 
legislaţiei în vigoare, 
achiziţiile efectuate în 
vederea executării 
contractului, care nu au fost 
înglobate în rezultatele 
cercetării. 
 

--- 

cuprins:  
"Art. 76. - (1) Rezultatele 
cercetării-dezvoltării se 
înregistrează în contabilitate 
conform reglementărilor 
contabile aplicabile. Activele 
fixe corporale şi necorporale, 
rezultate ale cercetării-
dezvoltării, pot fi transferate 
către alte entităţi în condiţiile 
prevăzute de legislaţia în 
vigoare şi de contractele de 
finanţare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Achiziţiile efectuate în 
vederea executării contractului 
se înregistrează în contabilitate 
potrivit legislaţiei în vigoare."  

 
 
 
 

Text nemodificat  
 

 
 
 
 

Text nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 

55. Art. 78 – (1) În situaţia în 
care rezultatele cercetării 
finanţate din fonduri alocate 
de la bugetul de stat fac 
obiectul unor înstrăinări, 
închirieri sau concesionări, 

 
 
 

43. Articolul 78 se abrogă. 

 
 
 

Text nemodificat  

 
 
 

Text nemodificat  
 

 



 52

valoarea acestora este stabilită 
la preţul negociat între părţi, 
cu avizul autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare. 
(2) Pentru rezultatele 
cercetării finanţate din 
fonduri publice prin Planul 
naţional de cercetare-
dezvoltare şi inovare, care 
aparţin domeniului apărării, 
ordinii publice şi siguranţei 
naţionale, organele 
administraţiei publice centrale 
coordonatoare ale 
domeniului, împreună cu 
autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, vor 
decide asupra înstrăinării, 
închirierii sau concesionarii 
acestora pentru satisfacerea 
unor interese naţionale.  

56. Art. 79. - (1) Transmiterea cu 
orice titlu, către terţe 
persoane, a rezultatelor 
cercetărilor obţinute în cadrul 
contractelor finanţate din 
fonduri publice se face în 
condiţiile stabilite prin 
contract, de către ordonatorul 
principal de credite. 
(2) Nu fac obiectul alin. (1) 
comunicările ştiinţifice şi alte 

 
 
 
44. La articolul 79, alineatele 

(1) şi (2) se abrogă. 
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rezultate ştiinţifice care se pot 
da publicităţii, indiferent de 
mijloacele prin care sunt 
transmise, cu respectarea 
prevederilor legale privind 
proprietatea intelectuală. 
(3) Rezultatele cercetării pot 
fi casate conform 
reglementarilor legale in 
vigoare, cu excepţia celor 
prevăzute la art. 74 alin. (1) 
lit. b)."  

57.  
 
 
Art. 81 – (1) Autoritatea de 
stat pentru cercetare-
dezvoltare poate finanţa din 
fonduri publice proiecte de 
valorificare şi transfer 
tehnologic. 
 
 
 
(2) Agenţii economici pot 
prelua cu titlu gratuit, pe baza 
de contract, rezultatele 
cercetării, cu excepţia celor 
prevăzute la art. 74 alin. (1) 
lit. b), şi pot primi din fonduri 
publice, în regim de 
cofinanţare, o sumă de pana 

45. Articolul 81 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins:  
 "Art. 81. - Autoritatea de stat 
pentru cercetare-dezvoltare 
poate finanţa din fonduri 
publice proiecte de transfer 
tehnologic, de stimulare a 
inovării şi a 
antreprenoriatului, prin 
programe din cadrul 
Planului naţional."  

 
 
 
 

Text nemodificat  
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la 20% din cheltuielile totale 
aferente aplicării rezultatelor 
selectate. Contractele vor 
conţine clauze asiguratorii in 
vederea realizării transferului 
tehnologic, clauze privind 
proprietatea industrială şi 
neînstrăinarea rezultatelor 
cercetării preluate. 
(3) În vederea diseminării 
informaţiilor şi a eficientizării 
cheltuielilor cu cercetarea-
dezvoltarea, creaţiile tehnice 
noi rezultate din activitatea de 
cercetare, finanţate din 
fonduri publice, se pot 
introduce în circuitul 
economic prin încredinţarea 
cu titlu gratuit către agenţii 
economici. Pentru obţinerea 
acestora agenţii economici 
vor prezenta pentru avizare 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare note de 
solicitare fundamentate.  
(4) Transferul tehnologic cu 
titlu gratuit se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului, la 
propunerea ministerului 
coordonator al ramurii 
economice. Ca urmare a 
aprobării date de Guvern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  
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agentul economic beneficiar 
şi unitatea de cercetare vor 
încheia contracte de transfer 
tehnologic cu clauze de 
neînstrăinare, de 
confidenţialitate şi clauze 
privind protecţia proprietăţii 
industriale.  
(5) Agenţii economici care 
utilizează rezultatele de 
cercetare transferate 
raportează periodic 
furnizorului şi autorităţii de 
stat pentru cercetare-
dezvoltare performanţele sau 
efectele economice obţinute 
în urma transferului şi 
participă la finanţarea temelor 
pentru continuarea etapelor 
următoare cercetării 
demarate, încheind în acest 
scop contracte în regim de 
cofinanţare.  

58. Art. 83. - (1) Agenţii 
economici care cofinanţează 
50% din valoarea unei lucrări 
de cercetare-dezvoltare, în 
scopul aplicării rezultatelor 
acesteia, pot beneficia în 
totalitate de rezultatele 
cercetării, cu acordul 
autorităţii de stat pentru 

 
 

46. Articolul 83 se abrogă. 
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cercetare-dezvoltare.  
 
(2) În cazul în care rezultatele 
cercetării aparţin domeniului 
apărării, ordinii publice şi 
siguranţei naţionale, 
prevederile alin. (1) se aplică 
cu condiţia obţinerii avizului 
prealabil al autorităţilor 
publice centrale 
coordonatoare ale 
domeniului.  

59. Art. 84. - (3) Prevederile art. 
26 se aplică în mod 
corespunzător şi celorlalte 
unităţi şi instituţii de 
cercetare-dezvoltare 
menţionate la art. 7 şi 8. 

 
47. La articolul 84, alineatul 

(3) se abrogă. 

 
Text nemodificat  

 

 
Text nemodificat  

 

 

60.  
 
 
Art. 87. - (1) Statul acceptă 
existenţa şi preluarea 
riscului pe piaţă, pentru 
finanţările de la bugetul de 
stat, în vederea 
implementării politicilor de 
cercetare-dezvoltare şi 
inovare. Încadrarea în 
situaţia de eşec este 
constatată de autoritatea de 
stat pentru cercetare-

 48. Articolul 87 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins:  
"Art. 87. - (1) Statul acceptă 
existenţa eşecului pieţei în 
realizarea activităţilor de 
cercetare-dezvoltare, în 
special ca urmare a faptului 
că bunurile generate de 
acestea sunt preponderent 
publice, şi preia acest risc, 
prin finanţări din fonduri 
publice ale acestor activităţi, 
inclusiv prin acordarea 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  
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dezvoltare, pe baza 
analizelor efectuate de 
experţi. Eşecul pe piaţă nu 
presupune obligativitatea 
recuperării fondurilor 
cheltuite.  
(2) Constituie eşec în 
activitatea de cercetare-
dezvoltare şi inovare 
situaţiile pentru care nu au 
fost îndeplinite obiectivele 
tehnico-ştiinţifice stabilite la 
iniţierea acestei activităţi, 
din motive obiective.  
 

ajutorului de stat pentru 
derularea acestor activităţi, 
conform legislaţiei în 
vigoare.  
 
 
 (2) Se recunoaşte faptul că 
activităţile de cercetare-
dezvoltare şi inovare implică, 
prin explorarea 
necunoscutului, un risc inerent 
de nerealizare a ipotezelor sau 
obiectivelor prevăzute înaintea 
desfăşurării lor. Aceste 
nerealizări se constată în 
cursul procesului de evaluare 
şi monitorizare a proiectelor, 
detaliat în pachetul de 
informaţii al programului sau 
subprogramului de finanţare, şi 
nu presupun obligativitatea 
recuperării fondurilor 
cheltuite. Criteriile în funcţie 
de care se poate accepta riscul 
de nerealizare a ipotezelor sau 
obiectivelor se stabilesc prin 
decizie a preşedintelui 
Autorităţii Naţionale pentru 
Cercetare Ştiinţifică."  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  
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61.                             ANEXĂ  
DEFINIŢII 

 

49. La anexă, punctele 1-6 se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
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1. Cercetarea fundamentală - 
activitatea desfăşurată, în 
principal, pentru a dobândi 
cunoştinţe noi cu privire la 
fenomene şi procese, precum 
şi în vederea formulării şi 
verificării de ipoteze, 
modele conceptuale şi teorii.  
 
 
2. Cercetarea aplicativă - 
activitatea destinată, în 
principal, utilizării 
cunoştinţelor ştiinţifice 
pentru perfecţionarea sau 
realizarea de noi produse, 
tehnologii şi servicii.  
3. Dezvoltarea tehnologică 
este formată din activităţile 
de inginerie a sistemelor şi 
de inginerie tehnologică, 
prin care se realizează 
aplicarea şi transferul 
rezultatelor cercetării către 
agenţii economici, precum şi 
în plan social, având ca scop 
introducerea şi 
materializarea de noi 
tehnologii, produse, sisteme şi 
servicii, precum şi 
perfecţionarea celor 
existente, şi care cuprinde:  

"1. Cercetarea fundamentală - 
activităţile experimentale sau 
teoretice desfăşurate, în 
principal, pentru dobândirea 
unor cunoştinţe noi cu privire 
la fundamentele fenomenelor 
şi faptelor observabile, fără a 
se urmări, în mod particular, 
aplicarea sau utilizarea 
practică imediată.  
 2. Cercetarea aplicativă - 
investigaţia originală 
desfăşurată pentru 
dobândirea de cunoştinţe în 
vederea unui obiectiv 
practic, specific.  
 
3. Dezvoltarea experimentală - 
activitatea sistematică, 
plecând de la cunoştinţe 
rezultate din cercetare şi/sau 
de la experienţa practică, 
care urmăreşte producerea 
de noi materiale, produse sau 
dispozitive, instituirea de noi 
procese, sisteme şi servicii sau 
îmbunătăţirea substanţială a 
celor existente.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Text nemodificat   
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a) cercetarea 
precompetitivă, ca activitate 
orientată spre 
transformarea rezultatelor 
cercetării aplicative în 
planuri, scheme sau 
documentaţii pentru noi 
produse, procese ori 
servicii, incluzând 
fabricarea modelului 
experimental şi a 
prototipului, care nu pot fi 
utilizate în scopuri 
comerciale;  
b) cercetarea competitivă, 
ca activitate orientată spre 
transformarea rezultatelor 
cercetării precompetitive în 
produse, procese şi servicii 
care pot răspunde, în mod 
direct, cererii pieţei, 
incluzând şi activităţile de 
inginerie a sistemelor, de 
inginerie şi proiectare 
tehnologică.  
 
4. Inovare - activitate 
orientată către generarea, 
asimilarea şi valorificarea 
rezultatelor cercetării-
dezvoltării în sfera 
economică şi socială.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Inovarea - implementarea 
unui produs, serviciu sau 
proces nou sau substanţial 
îmbunătăţit ori a unei 
metode de marketing sau 
afaceri noi, în activitatea 

 
 
 
 
 

Text nemodificat  
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5. Inovarea de produs - 
introducerea în circuitul 
economic a unui produs nou 
sau cu unele caracteristici 
îmbunătăţite în mod 
semnificativ, astfel încât să 
se ofere consumatorului 
servicii noi sau 
îmbunătăţite.  
 
 
 
 
 
 
6. Inovarea tehnologică - 
introducerea în circuitul 
economic a unui proces sau 
a unei tehnologii ori 
ameliorarea semnificativă a 
celor existente, inclusiv 
îmbunătăţirea metodelor de 
gestiune şi organizare a 
muncii.  
 

practică, în organizarea 
locului de muncă ori a 
relaţiilor externe.  
    5. Inovarea de produs - 
introducerea în circuitul 
economic a unui produs sau 
serviciu care este nou ori 
îmbunătăţit substanţial în 
privinţa caracteristicilor şi 
utilizărilor sale. 
Îmbunătăţirile substanţiale 
pot fi ale specificaţiilor 
tehnice, ale componentelor 
sau materialelor, ale 
programelor de calculator 
încorporate, ale utilizării sau 
ale altor caracteristici 
funcţionale.  
6. Inovarea de proces - 
punerea în aplicare a unei 
metode de producţie sau de 
distribuţie noi sau 
îmbunătăţite considerabil, 
care implică schimbări 
semnificative în ceea ce 
priveşte tehnicile, 
echipamentele şi/sau 
programele de calculator."  
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62.  
 
 
 

 50. La anexă, punctul 16 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 61

16. Program-nucleu de 
cercetare - program propriu al 
institutelor naţionale sau al 
instituţiilor publice de 
cercetare-dezvoltare care fac 
parte din sistemul de 
cercetare de interes naţional, 
care poate fi finanţat direct de 
către autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare.  
 

"16.1. Finanţare 
instituţională de bază - 
finanţare acordată conform 
art. 67 de către autoritatea 
de stat pentru cercetare-
dezvoltare, astfel încât să 
asigure o finanţare de bază a 
cheltuielilor unităţii aferente 
activităţii de cercetare-
dezvoltare.  
16.2. Finanţare instituţională 
complementară - finanţare 
instituţională anuală, acordată 
în sistem competitiv conform 
art. 68, pe baza rezultatelor 
creatoare de cunoaştere şi a 
impactului economic şi social 
al activităţilor de cercetare-
dezvoltare, inovare şi de 
transfer tehnologic."  

 
 

Text nemodificat  
 

 
 

Text nemodificat  
 
 

63.  
 
17. Lucrare de cercetare-
dezvoltare - componentă a 
proiectelor de cercetare-
dezvoltare care are un 
obiectiv concret ce trebuie 
atins în cursul unui an.  

 51. La anexă, punctul 17 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
"17. Lucrare de cercetare-
dezvoltare - componentă a 
proiectelor de cercetare-
dezvoltare care are un obiectiv 
concret."  

 
 

 
Text nemodificat  

 

 
 
 

Text nemodificat  
 
 

 

64. 19. Atestare - proces de 
confirmare a unui nivel de 
competenţă acceptabil unei 
unităţi în domeniul cercetării 

 
 

52. La anexă, punctul 19 se 
abrogă. 
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dezvoltării, conform unei 
proceduri specifice bazate pe 
criterii şi standarde.  

 

65.  
 
20. Acreditare - proces prin 
care se recunoaşte şi se 
garantează că o unitate de 
cercetare-dezvoltare 
corespunde unor criterii şi 
standarde de competenţă în 
domeniu, care-i permit să 
facă parte din sistemul de 
cercetare-dezvoltare de 
interes naţional. 

53. La anexă, punctul 20 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
"20. Certificare - proces prin 
care autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare 
recunoaşte şi garantează că o 
instituţie sau o unitate de 
cercetare-dezvoltare 
corespunde unor criterii şi 
standarde de competenţă în 
domeniu."  

 
 
 
 

Text nemodificat  
 

 
 
 
 

Text nemodificat  
 

 

66.  
 
 
 
 
 

--- 

Art. II. - Normele 
metodologice pentru evaluarea 
şi clasificarea unităţilor şi 
instituţiilor din sistemul 
naţional de cercetare-
dezvoltare, prevăzute la art. 33 
alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 57/2002, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
324/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului în termen de 
maximum 6 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe.  

 
 
 
 
 

Text nemodificat  
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67.  
 
 

--- 

Art. III. - Normele 
metodologice pentru acordarea 
finanţării instituţionale de 
bază, prevăzute la art. 67 alin. 
(3) din Ordonanţa Guvernului 
nr. 57/2002, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 324/2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului în 
termen de maximum 10 luni 
de la data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe.  
 

19. Articolul III va avea 
următorul cuprins: 
„Art. III - Normele 
metodologice pentru 
acordarea finanţării 
instituţionale de bază, 
prevăzute la art. 67 alin. 
(3) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 57/2002, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
324/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului  până la data 
de 30 noiembrie 2011.” 

12. Articolul III va 
avea următorul 
cuprins: 
„Art. III - Normele 
metodologice pentru 
acordarea finanţării 
instituţionale de bază, 
prevăzute la art. 67 
alin. (3) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 
57/2002, aprobată cu 
modificări şi 
completări prin Legea 
nr. 324/2003, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
se aprobă prin hotărâre 
a Guvernului  până la 
data de 31 mai 2012.” 

Autor: Comisia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se actualizează 
termenul. 
 
 

68.  
 
 
 
 
 
 

--- 

Art. IV. - Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare 
Ştiinţifică elaborează lista 
documentaţiilor, colecţiilor şi 
bazelor de date de interes 
naţional, existente la intrarea 
în vigoare a prezentei 
ordonanţe, care se aprobă prin 
ordin al ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi 
sportului în termen de 3 luni 
de la data intrării în vigoare a 

 
 
 
 

Text nemodificat 
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prezentei ordonanţe. 
Documentaţiile, colecţiile şi 
bazele de date din listă se 
includ în registrul prevăzut la 
art. 75 alin. (3) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 57/2002, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
324/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

69.  
--- 

 Art. V. - Contractele de 
finanţare pe programe-nucleu 
aflate în desfăşurare la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe se derulează, până 
la finalizare, conform 
legislaţiei în vigoare la data 
încheierii lor, dar nu mai târziu 
de 31 decembrie 2011.  

 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 

Text nemodificat  
 

 

70.  
 
 
 

--- 

Art. VI. - Contractele din 
fondurile structurale şi de 
coeziune, contractele pe 
programe sectoriale şi alte 
contracte de finanţare a 
cercetării-dezvoltării încheiate 
cu instituţii sau unităţi atestate 
sau acreditate, aflate în 
desfăşurare la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe, 
se derulează, până la 
finalizare, conform legislaţiei 
în vigoare la data încheierii 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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lor.  
71.  

 
 
 

--- 

 Art. VII. - Unităţilor şi 
instituţiilor din sistemul de 
cercetare-dezvoltare de interes 
naţional acreditate înainte de 
data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe li se aplică 
în continuare prevederile 
specifice, până la expirarea 
acreditării sau până la data 
publicării hotărârii de 
neacordare a certificării 
conform art. 33 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 57/2002, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
324/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 

 

72.  
 

--- 

Art. VIII. - Prevederile art. 22 
alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 57/2002, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
324/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, nu se 
aplică mandatelor în curs la 
data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe.  

 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 

Text nemodificat  
 

 

73.  
 
 

--- 

Art. IX. - Prevederile 
prezentei ordonanţe intră în 
vigoare la 3 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial 
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al României, Partea I, cu 
excepţia prevederilor art. I pct. 
11, 17, 28, 30, 33, 35, 50 şi 53, 
care intră în vigoare la 60 de 
zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I.  

74.  
 

--- 

Art. X. - Ordonanţa 
Guvernului nr. 57/2002 
privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 643 
din 30 august 2002, aprobată 
cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 324/2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, inclusiv cu cele 
aduse prin prezenta ordonanţă, 
se va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
după aprobarea prin lege a 
acesteia, dându-se textelor o 
nouă numerotare.  
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II. Amendamente respinse 
 

Nr. 
crt. 

Text 
OG  6/2011 

Text 
adoptat de Senat 

Text propus  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
autorului 

amendamentului 

Motivarea  
Comisiei 

Camera 
decizională  

1. Alineatul (1) al articolului 2, 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(1) Activitatea de cercetare-
dezvoltare cuprinde 
cercetarea ştiinţifică, 
dezvoltarea experimentala si 
inovarea bazată pe cercetare 
ştiinţifică şi dezvoltare 
experimentală. Cercetarea 
ştiinţifică cuprinde cercetarea 
fundamentală şi cercetarea 
aplicativă.” 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

Alineatul (1) al articolului 2, 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(1) Activitatea de cercetare-
dezvoltare cuprinde 
cercetarea ştiinţifică, 
dezvoltarea experimentală şi 
inovarea ca rezultat al 
acestora. Cercetarea 
ştiinţifică cuprinde cercetarea 
fundamentală şi cercetarea 
aplicativă.” 
Autor: Deputat Anghel Stanciu,  

Comisia pentru industrii şi 
servicii 

 
 
 
Pentru a evita 
repetarea textului. 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Pentru a evita 
repetarea textului. 
 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Pentru claritatea 
textului. 
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2.  
 
 
 
 

---  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

--- 
  
 
 
 
 
 

La articolul 3 alineatul (3), 
după litera b), se introduc 
două litere noi ce vor avea 
următorul cuprins: 
b1)  elaborează şi aplică 
politici publice pentru 
stimularea creşterii 
investiţiei private în 
activitatea de cercetare 
experimentală şi inovare  
până la 1% din PIB până în 
anul 2020;  

Activitatea de 
cercetare fiind o 
avangardă a 
viitorului unei 
ţări, care ar trebui 
să păstreze în 
interiorul ţării 
inteligenţa cenuşie 
pentru 
valorificarea 
proprietăţii 
intelectuale prin 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Activitatea de 
cercetare fiind o 
avangardă a 
viitorului unei ţări, 
care ar trebui să 
păstreze în 
interiorul ţării 
inteligenţa cenuşie 
pentru valorificarea 
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--- 

 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 

b2) instituie structuri 
organizatorice 
corespunzătoare pentru 
administrarea fondurilor 
respective, conform 
prevederilor prezentei 
ordonanţe.  
 

Autor: Deputat PSD Iulian 
Iancu 

aplicarea 
rezultatelor 
cercetării în 
sectorul privat, 
necesită fonduri 
mult mai mari 
decât cele 
existente şi în 
acord cu 
obiectivele 
asumate de 
România pentru 
aplicarea 
Strategiei Europa 
2020. Cercetarea 
aplicativă nu este 
definită, iar 
termenul este 
acoperit de cele 
doua tipuri de 
activitate 
menţionate. 

proprietăţii 
intelectuale prin 
aplicarea 
rezultatelor 
cercetării în sectorul 
privat, necesită 
fonduri mult mai 
mari decât cele 
existente şi în acord 
cu obiectivele 
asumate de 
România pentru 
aplicarea Strategiei 
Europa 2020. 
Cercetarea 
aplicativă nu este 
definită, iar 
termenul este 
acoperit de cele 
doua tipuri de 
activitate 
menţionate. 
 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Se menţine 
formularea din lege.

3. Art. 7. - Din sistemul naţional 
de cercetare-dezvoltare face 
parte sistemul de cercetare-
dezvoltare de interes naţional, 

Art. 7.  
c) alte institute, centre 
sau staţiuni de cercetare-
dezvoltare organizate ca 

 Art. 7. 
„c) alte institute, centre sau 
staţiuni de cercetare-
dezvoltare organizate ca 

 
Pentru a evita 
neclarităţile şi 
interpretările 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Pentru a evita 
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care cuprinde următoarele 
categorii de unităţi de drept 
public, acreditate în acest 
sens, conform prevederilor 
prezentei ordonanţe:  
c) institute, centre sau staţiuni 
de cercetare-dezvoltare din 
subordinea Academiei 
Române sau a academiilor 
de ramură;  

instituţii publice ori de 
drept public, inclusiv 
institutele de cercetare-
dezvoltare cu 
personalitate juridică 
ale instituţiilor de 
învăţământ superior de 
stat acreditate;  

 

instituţii publice ori de drept 
public, fără scop patrimonial, 
precum şi institute de 
cercetare-dezvoltare cu 
personalitate juridică ale 
instituţiilor de învăţământ 
superior de stat acreditate, 
constituite conform Cartei 
universitare;” 

Autor:  Subcomisia 

textului. 
 

 

neclarităţile şi 
interpretările 
textului. 
 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Pentru eliminarea 
eventualelor 
abuzuri. 

4. "Art. 33. - (1) Unităţile şi 
instituţiile din sistemul 
naţional de cercetare-
dezvoltare pot fi evaluate şi 
clasificate, din punctul de 
vedere al activităţii de 
cercetare-dezvoltare, de către 
Colegiul Consultativ pentru 
Cercetare-Dezvoltare şi 
Inovare, denumit în 
continuare Colegiul 
consultativ, organizat în 
condiţiile art. 44. 

La articolul I punctul 
17 articolul 33,  
alineatele (3), (5) şi (8) 
vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 

Text nemodificat 
 

Art. 33. - (1) Unităţile şi 
instituţiile din sistemul 
naţional de cercetare-
dezvoltare pot fi evaluate şi 
certificate, din punctul de 
vedere al activităţii de 
cercetare-dezvoltare, de către 
Colegiul Consultativ pentru 
Cercetare-Dezvoltare şi 
Inovare, denumit în 
continuare Colegiul 
consultativ, organizat în 
condiţiile art. 44. 
Autori: Deputaţii PSD Cristian 

Sorin Dumitrescu, Anghel 
Stanciu, Doina Burcău, Victor 
Cristea, Vasile Gliga, Cristian 

Resmeriţă, Radu Vasilică 

Conform 
definiţiei, 
certificarea unei 
instituţii  sau 
unităţi garantează 
îndeplinirea unor 
criterii şi 
standarde de 
competenţă în 
domeniu şi nu 
implică o astfel de 
clasificare.  

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Conform definiţiei, 
certificarea unei 
instituţii  sau unităţi 
garantează 
îndeplinirea unor 
criterii şi standarde 
de competenţă în 
domeniu şi nu 
implică o astfel de 
clasificare. 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Se doreşte 
clasificarea 
acestora. 
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5. Art. 33 - (2) Normele 
metodologice pentru 
evaluarea şi clasificarea 

Art. 33 - (2) Normele 
metodologice pentru 
evaluarea si clasificarea 

Art. 33 - (2) Normele 
metodologice pentru 
evaluarea si clasificarea 

Pentru 
actualizarea 
denumirii.   

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
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prevăzute la alin. (1) se 
elaborează de către autoritatea 
de stat pentru cercetare-
dezvoltare, cu consultarea 
Colegiului consultativ, a 
Academiei Române şi a 
academiilor de ramură, a 
Consiliului Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior, a altor 
consilii consultative de nivel 
naţional din domeniul 
cercetării-dezvoltării, a 
organizaţiilor profesionale 
neguvernamentale din 
domeniul cercetării-
dezvoltării şi a mediului 
economic, şi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului. 
Clasificarea se face pe 
următoarele niveluri: A+, A, 
A-, B, şi C.  
 

 

prevazute la alin. (1) se 
elaboreaza de catre 
autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, cu 
consultarea Colegiului 
consultativ, a Academiei 
Române si a academiilor 
de ramura, a Consiliului 
National al Cercetarii 
Stiintifice din 
Învatamântul Superior, 
a altor consilii 
consultative de nivel 
national din domeniul 
cercetarii-dezvoltarii, a 
organizatiilor 
profesionale 
neguvernamentale din 
domeniul cercetarii-
dezvoltarii si a mediului 
economic, si se aproba 
prin hotarâre a 
Guvernului. Clasificarea 
se face pe urmatoarele 
niveluri: A+, A, A-, B, si 
C. 

prevazute la alin. (1) se 
elaboreaza de catre autoritatea 
de stat pentru cercetare-
dezvoltare, cu consultarea 
Colegiului consultativ, a 
Academiei Române si a 
academiilor de ramura, a 
Consiliului National al 
Cercetarii Stiintifice, a altor 
consilii consultative de nivel 
national din domeniul 
cercetarii-dezvoltarii,  a 
organizatiilor profesionale 
neguvernamentale din 
domeniul cercetarii-
dezvoltarii si a mediului 
economic, si se aproba prin 
hotarâre a Guvernului. 
Clasificarea se face pe 
urmatoarele niveluri: A+, A, 
A-, B, şi C.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii 

şi servicii 

 Pentru actualizarea 
denumirii.   
 
 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Precizarea nu este 
necesară.  

6. Art. 33 - (2) Normele 
metodologice pentru 
evaluarea şi clasificarea 
prevăzute la alin. (1) se 
elaborează de către autoritatea 
de stat pentru cercetare-

Art. 33. - (2) Normele 
metodologice pentru 
evaluarea şi clasificarea 
prevăzute la alin. (1) se 
elaborează de către 
autoritatea de stat pentru 

Art. 33. - (2) Normele 
metodologice pentru 
evaluarea şi certificarea 
prevăzute la alin. (1) se 
elaborează de către autoritatea 
de stat pentru cercetare-

Conform 
definiţiei, 
certificarea unei 
instituţii sau 
unităţi garantează 
îndeplinirea unor 

b) Argum
ente 
pentru 
susţine
re 
amend
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dezvoltare, cu consultarea 
Colegiului consultativ, a 
Academiei Române şi a 
academiilor de ramură, a 
Consiliului Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior, a altor 
consilii consultative de nivel 
naţional din domeniul 
cercetării-dezvoltării, a 
organizaţiilor profesionale 
neguvernamentale din 
domeniul cercetării-
dezvoltării şi a mediului 
economic, şi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului. 
Clasificarea se face pe 
următoarele niveluri: A+, A, 
A-, B, şi C.  

 

cercetare-dezvoltare, cu 
consultarea Colegiului 
consultativ, a Academiei 
Române şi a academiilor 
de ramură, a Consiliului 
Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior, a 
altor consilii consultative 
de nivel naţional din 
domeniul cercetării-
dezvoltării, a 
organizaţiilor 
profesionale 
neguvernamentale din 
domeniul cercetării-
dezvoltării şi a mediului 
economic, şi se aprobă 
prin hotărâre a 
Guvernului. Clasificarea 
se face pe următoarele 
niveluri: A+, A, A-, B, şi 
C. 

dezvoltare, cu consultarea 
Colegiului consultativ, a 
Academiei Române şi a 
academiilor de ramură, a 
Consiliului Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior, 
a altor consilii consultative de 
nivel naţional din domeniul 
cercetării-dezvoltării, a 
organizaţiilor profesionale 
neguvernamentale din 
domeniul cercetării-
dezvoltării şi a mediului 
economic, şi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului. 
 
Autori: Deputaţii PSD Cristian 
Sorin Dumitrescu, Anghel 
Stanciu, Doina Burcău, Victor 
Cristea, Vasile Gliga, Cristian 
Resmeriţă, Radu Vasilică 

criterii şi 
standarde de 
competenţă în 
domeniu şi nu 
implică o 
clasificare. 
 

ament 
Conform definiţiei, 
certificarea unei 
instituţii sau unităţi, 
garantează 
îndeplinirea unor 
criterii şi standarde 
de competenţă în 
domeniu şi nu 
implică o clasificare 
 
 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Se doreşte 
clasificarea 
acestora. 

7. Art. 33 – (3) Evaluarea şi 
clasificarea unităţilor şi 
instituţiilor prevăzute la alin. 
(1) se realizează de către 
echipe de experţi evaluatori 
compuse în proporţie de cel 
puţin 50% din evaluatori din 
străinătate, selectaţi din 
celelalte state membre ale 

Art. 33 – (3) Evaluarea 
şi clasificarea unităţilor 
şi instituţiilor prevăzute 
la alin. (1) se realizează 
de către echipe de experţi 
evaluatori compuse în 
proporţie de 1/3 din 
evaluatori din străinătate, 
selectaţi din celelalte 

(3) Evaluarea şi clasificarea 
unităţilor şi instituţiilor 
prevăzute la alin. (1) se 
realizează de către echipe de 
experţi evaluatori compuse în 
proporţie de cel puţin 50% 
din evaluatori din străinătate, 
selectaţi din celelalte state 
membre ale Uniunii Europene 

România dispune 
de o bază de 
experţi evaluatori, 
solicitaţi pentru 
evaluările 
internaţionale, 
astfel că 
obligativitatea de 
a mobiliza 50% 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
România dispune de 
o bază de experţi 
evaluatori, solicitaţi 
pentru evaluările 
internaţionale, astfel 
că obligativitatea de 
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Uniunii Europene sau din 
statele membre ale 
Organizaţiei pentru cooperare 
şi dezvoltare economică.  

 

state membre ale Uniunii 
Europene sau din statele 
membre ale Organizaţiei 
pentru cooperare şi 
dezvoltare economică. 
 

sau din statele membre ale 
Organizaţiei pentru cooperare 
şi dezvoltare economică.”  
 
Autori:  Deputat Marius Spînu, 
Comisia pentru industrii şi 
servicii 

evaluatori din 
străinătate nu se 
justifică. 
Evaluatorii 
români cunosc 
mai bine cerinţele 
economiei şi 
societăţii 
româneşti. 

a mobiliza 50% 
evaluatori din 
străinătate nu se 
justifică. Evaluatorii 
români cunosc mai 
bine cerinţele 
economiei şi 
societăţii româneşti. 
 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Pentru a se folosi 
evaluatori străini, 
care cunosc mai 
bine cerinţele 
economiei globale. 

8. Art. 33 - (3) Evaluarea şi 
clasificarea unităţilor şi 
instituţiilor prevăzute la alin. 
(1) se realizează de către 
echipe de experţi evaluatori 
compuse în proporţie de cel 
puţin 50% din evaluatori din 
străinătate, selectaţi din 
celelalte state membre ale 
Uniunii Europene sau din 
statele membre ale 
Organizaţiei pentru cooperare 
şi dezvoltare economică.  

 

Art. 33. – (3) Evaluarea 
şi clasificarea unităţilor 
şi instituţiilor prevăzute 
la alin. (1) se realizează 
de către echipe de experţi 
evaluatori compuse în 
proporţie de 1/3 din 
evaluatori din străinătate, 
selectaţi din celelalte 
state membre ale Uniunii 
Europene sau din statele 
membre ale Organizaţiei 
pentru cooperare şi 
dezvoltare economică. 

Art. 33. - (3) Evaluarea şi 
clasificarea unităţilor şi 
instituţiilor prevăzute la alin. 
(1) se realizează de către 
echipe de experţi evaluatori 
compuse în proporţie de 50% 
din evaluatori din străinătate, 
selectaţi din celelalte state 
membre ale Uniunii Europene 
sau din statele membre ale 
Organizaţiei pentru cooperare 
şi dezvoltare economică. 
 
Autori:  Deputaţii Vasile Berci, 
Iosif Koto, Marius Spînu, 
Anghel Stanciu, Dragoş Zisopol 

România dispune 
de o bază de 
experţi evaluatori, 
solicitaţi pentru 
evaluările 
internaţionale, 
astfel că 
obligativitatea de 
a mobiliza 50% 
evaluatori din 
străinătate nu se 
justifică. 
Evaluatorii 
români cunosc 
mai bine cerinţele 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
România dispune de 
o bază de experţi 
evaluatori, solicitaţi 
pentru evaluările 
internaţionale, astfel 
că obligativitatea de 
a mobiliza 50% 
evaluatori din 
străinătate nu se 
justifică. Evaluatorii 
români cunosc mai 
bine cerinţele 
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economiei şi 
societăţii 
româneşti. 

economiei şi 
societăţii româneşti. 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Pentru a se folosi 
evaluatori străini, 
care cunosc mai 
bine cerinţele 
economiei globale. 

9. Art. 33 - (3) Evaluarea şi 
clasificarea unităţilor şi 
instituţiilor prevăzute la alin. 
(1) se realizează de către 
echipe de experţi evaluatori 
compuse în proporţie de cel 
puţin 50% din evaluatori din 
străinătate, selectaţi din 
celelalte state membre ale 
Uniunii Europene sau din 
statele membre ale 
Organizaţiei pentru cooperare 
şi dezvoltare economică.  

 

Art. 33. – (3) Evaluarea 
şi clasificarea unităţilor 
şi instituţiilor prevăzute 
la alin. (1) se realizează 
de către echipe de experţi 
evaluatori compuse în 
proporţie de 1/3 din 
evaluatori din străinătate, 
selectaţi din celelalte 
state membre ale Uniunii 
Europene sau din statele 
membre ale Organizaţiei 
pentru cooperare şi 
dezvoltare economică. 

Art. 33. - (3) Evaluarea şi 
certificarea unităţilor şi 
instituţiilor prevăzute la alin. 
(1) se realizează de către 
echipe de experţi evaluatori 
care pot cuprinde şi 
evaluatori din străinătate, 
selectaţi din celelalte state 
membre ale Uniunii Europene 
sau din statele membre ale 
Organizaţiei pentru cooperare 
şi dezvoltare economică. 
 
Autori:  Deputaţii PSD Cristian 
Sorin Dumitrescu, Anghel 
Stanciu, Doina Burcău 

România dispune 
de o bază  
puternică de 
experţi evaluatori, 
mulţi din aceştia 
fiind solicitaţi 
pentru evaluări 
internaţionale, 
astfel că 
obligativitatea 
unei majorităţi de 
evaluatori străini, 
nu se justifică. 
Totodată, 
evaluatorii români 
cunosc mult mai 
bine cerinţele 
economiei şi 
societăţii 
româneşti, decât 
cei străini. 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
România dispune de 
o bază  puternică de 
experţi evaluatori, 
mulţi din aceştia 
fiind solicitaţi 
pentru evaluări 
internaţionale, astfel 
că obligativitatea 
unei majorităţi de 
evaluatori străini, 
nu se justifică. 
Totodată, 
evaluatorii români 
cunosc mult mai 
bine cerinţele 
economiei şi 
societăţii româneşti, 
decât cei străini. 
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b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Pentru claritatea 
textului. 

10. Art. 33 - (3) Evaluarea şi 
clasificarea unităţilor şi 
instituţiilor prevăzute la alin. 
(1) se realizează de către 
echipe de experţi evaluatori 
compuse în proporţie de cel 
puţin 50% din evaluatori din 
străinătate, selectaţi din 
celelalte state membre ale 
Uniunii Europene sau din 
statele membre ale 
Organizaţiei pentru cooperare 
şi dezvoltare economică.  

 

Art. 33. – (3) Evaluarea 
şi clasificarea unităţilor 
şi instituţiilor prevăzute 
la alin. (1) se realizează 
de către echipe de experţi 
evaluatori compuse în 
proporţie de 1/3 din 
evaluatori din străinătate, 
selectaţi din celelalte 
state membre ale Uniunii 
Europene sau din statele 
membre ale Organizaţiei 
pentru cooperare şi 
dezvoltare economică. 

Art. 33. - (3) Evaluarea şi 
clasificarea unităţilor şi 
instituţiilor prevăzute la alin. 
(1) se realizează de către 
echipe de experţi evaluatori 
compuse în proporţie de 25% 
din evaluatori din străinătate, 
selectaţi din celelalte state 
membre ale Uniunii Europene 
sau din statele membre ale 
Organizaţiei pentru cooperare 
şi dezvoltare economică. 
 
Autori:  Deputaţii PSD Victor 
Cristea, Vasile Gliga, Cristian 
Resmeriţă, Radu Vasilică 

România dispune 
de o bază de 
experţi evaluatori, 
solicitaţi pentru 
evaluările 
internaţionale, 
astfel că 
obligativitatea de 
a mobiliza 1/3 
evaluatori din 
străinătate nu se 
justifică. 
Evaluatorii 
români cunosc 
mai bine cerinţele 
economiei şi 
societăţii 
româneşti.  

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
România dispune de 
o bază de experţi 
evaluatori, solicitaţi 
pentru evaluările 
internaţionale, astfel 
că obligativitatea de 
a mobiliza 1/3 
evaluatori din 
străinătate nu se 
justifică. Evaluatorii 
români cunosc mai 
bine cerinţele 
economiei şi 
societăţii româneşti. 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Evaluatorii români 
cunosc mai bine 
cerinţele economiei 
şi societăţii 
româneşti. 
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11. Art. 33 - (4) Pentru fiecare 
unitate şi instituţie evaluată şi 

 
 

Art. 33 - (4) Pentru fiecare 
unitate şi instituţie evaluată 

Raportul este 
necesar ca urmare 

a) Argumente 
pentru susţinere 
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clasificată, echipa de experţi 
elaborează un raport care se 
face public pe site-ul 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare.  

 
 

Text nemodificat 
 

echipa de experţi elaborează 
un raport care se face public 
pe site-ul autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare. 
 
Autori: Deputaţii PSD Cristian 
Sorin Dumitrescu, Anghel 
Stanciu, Doina Burcău, Victor 
Cristea, Vasile Gliga, Cristian 
Resmeriţă, Radu Vasilică 

a evaluării.  amendament 
Raportul este 
necesar ca urmare a 
evaluării. 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Se doreşte 
clasificarea 
acestora. 

12. Art. 33. – (5) Pot fi certificate 
pentru activitatea de cercetare-
dezvoltare numai unităţile şi 
instituţiile din categoriile 
prevăzute la art. 7 lit. a)-e) şi 
g) şi la art. 8 lit. a)-d), care 
sunt clasificate la nivelurile 
A+, A sau A- ale clasificării 
prevăzute la alin. (1).  
 

Art. 33. – (5) Pot fi 
certificate pentru 
activitatea de cercetare-
dezvoltare numai 
unităţile şi instituţiile din 
categoriile prevăzute la 
art. 7 lit. a), b), c), d), e) 
şi g) şi la art. 8 lit. a), b), 
c) şi d), care sunt 
clasificate la nivelurile 
A+, A sau A- ale 
clasificării prevăzute la 
alin. (1).  

Art. 33. - (5) Pot fi certificate 
pentru activitatea de 
cercetare-dezvoltare numai 
unităţile şi instituţiile din 
categoriile prevăzute la art.7 
lit. a) - e) şi g) şi la art.8 lit. a) 
-d).  
 
Autori: Deputaţii PSD Cristian 
Sorin Dumitrescu, Anghel 
Stanciu, Doina Burcău, Victor 
Cristea, Vasile Gliga, Cristian 
Resmeriţă, Radu Vasilică 

Aşa cum s-a 
motivat deja, nu 
se pune problema 
unei clasificări. 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Aşa cum s-a 
motivat deja, nu se 
pune problema unei 
clasificări. 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Se doreşte 
clasificarea 
acestora. 
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13.  
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

--- 

Art. 33 - (51) Unităţile şi 
instituţiile prevăzute la alin. 
(5), care au fost acreditate 
conform prevederilor legale 
în vigoare, la data la care s-a 
desfăşurat procesul de 
acreditare, sunt recunoscute 
ca fiind certificate prin 
clasificare la nivelul A-, 

Pentru a menţine 
clasificarea 
existentă a 
unităţilor de 
cercetare-
dezvoltare. 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Pentru a menţine 
clasificarea 
existentă a unităţilor 
de cercetare-
dezvoltare. 
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această clasificare putând fi 
ridicată la nivelul A sau A+, 
ca urmare a parcurgerii 
procesului de evaluare. 
Autori: Deputaţii PSD Cristian 
Sorin Dumitrescu, Anghel 
Stanciu, Doina Burcău, Victor 
Cristea, Vasile Gliga, Cristian 
Resmeriţă, Radu Vasilică 

b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Este necesară o 
nouă certificare 
deoarece există noi 
criterii.  

14.  
 
 
 
 

--- 

Art. 33. – (8) Unităţile şi 
instituţiile din categoriile 
prevăzute la art. 7 lit. a)- 
c) şi e) sunt evaluate şi 
clasificate în vederea 
certificării, la intervale 
de cel mult 5 ani, 
conform normelor 
metodologice prevăzute 
la alin. (2). 
 

Art. 33. - (8) Unităţile şi 
instituţiile din categoriile 
prevăzute la art.7 lit. a) şi c) - 
e) sunt evaluate în vederea 
certificării la intervale de cel 
mult 5 ani, conform normelor 
metodologice  prevăzute la 
alin.(2) 
Autori: Deputaţii PSD Cristian 
Sorin Dumitrescu, Anghel 
Stanciu, Doina Burcău, Victor 
Cristea, Vasile Gliga, Cristian 
Resmeriţă, Radu Vasilică 

Aşa cum s-a 
motivat deja, nu 
se pune problema 
unei clasificări. 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Aşa cum s-a 
motivat deja, nu se 
pune problema unei 
clasificări. 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Se doreşte 
clasificarea 
acestora. 

Camera  
Deputaţilor 

15.  
 
 
 
 

--- 

Art. 33. -(9) Unităţile şi 
instituţiile din sistemul 
naţional de cercetare-
dezvoltare, din alte 
categorii decât cele 
prevăzute la alin. (8), pot 
fi evaluate şi clasificate 
conform normelor 
metodologice prevăzute 
la alin. (2), la cerere. 
Intervalul dintre două 

Art. 33. - (9) Unităţile şi 
instituţiile  din sistemul 
naţional de cercetare-
dezvoltare, din alte categorii 
decât cele prevăzute la alin. 
(8), pot fi evaluate conform 
normelor metodologice 
prevăzute la alin.(2), la cerere. 
Intervalul dintre două evaluări 
succesive conform alin.(1) ale 
aceleiaşi unităţi sau instituţii 

Aşa cum s-a 
motivat deja, nu 
se pune problema 
unei clasificări. 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Aşa cum s-a 
motivat deja, nu se 
pune problema unei 
clasificări. 
 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
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evaluări şi clasificări 
succesive conform alin. 
(1) ale aceleiaşi unităţi 
sau instituţii nu poate fi 
mai mic de 2 ani. Pentru 
realizarea evaluării 
acestor entităţi, 
autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare 
percepe taxe de până la 8 
salarii maxime ale unui 
cercetător ştiinţific 
gradul I din unităţi 
bugetare, care se fac 
venituri la bugetul de 
stat. 

nu poate fi mai mic de 2 ani. 
Pentru realizarea evaluării 
acestor entităţi, autoritatea de 
stat pentru cercetare-
dezvoltare percepe taxe de 
până la 8 salarii maxime ale 
unui cercetător ştiinţific 
gradul I din unităţi bugetare, 
care se fac venituri la bugetul 
de stat. 
Autori: Deputaţii PSD Cristian 
Sorin Dumitrescu, Anghel 
Stanciu, Doina Burcău, Victor 
Cristea, Vasile Gliga, Cristian 
Resmeriţă, Radu Vasilică 

Se doreşte 
clasificarea 
acestora. 

 

16. La articolul 44, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
"Art. 44. - (1) Colegiul 
consultativ este principalul 
organ consultativ de 
specialitate, fără personalitate 
juridică, al autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare şi 
este format din cercetători şi 
cadre didactice universitare 
recunoscuţi/recunoscute pe 
plan internaţional şi 
specialişti care provin din 
mediul economic. Structura şi 
componenţa Colegiului 

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

Art. 44 - (1) Colegiul 
consultativ este principalul 
organ consultativ de 
specialitate, fără personalitate 
juridică, al autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare şi 
este format din cercetători şi 
cadre didactice universitare, 
având cel puţin titlul de 
conferenţiar sau de 
cercetător ştiinţific II, ori 
titluri echivalente obţinute 
în străinătate şi 
reprezentanţi ai mediului de 
afaceri. Structura şi 
componenţa Colegiului 

Textul propus este 
în concordanţă cu 
prevederile 
corespunzătoare 
ale Legii 
Educaţiei 
Naţionale 
nr.1/2011 şi are  
în vedere 
asigurarea 
stabilităţii 
funcţionării 
Colegiului, pentru 
o perioadă de timp 
rezonabilă. 
 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Textul propus este 
în concordanţă cu 
prevederile 
corespunzătoare ale 
Legii Educaţiei 
Naţionale nr.1/2011 
şi are  în vedere 
asigurarea 
stabilităţii 
funcţionării 
Colegiului, pentru o 
perioadă de timp 
rezonabilă. 
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consultativ sunt aprobate prin 
ordin al conducătorului 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare." 

consultativ sunt aprobate prin 
ordin al conducătorului 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, pentru 
o durată de 4 ani. 
Autori: Deputaţii PSD Cristian 
Sorin Dumitrescu, Anghel 
Stanciu, Doina Burcău, Victor 
Cristea, Vasile Gliga, Cristian 
Resmeriţă, Radu Vasilică 

 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Formularea este mai
sintetică. 

17. La articolul 49, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
„Art. 49. – (1) Fondurile 
alocate anual în bugetul de 
stat pentru activitatea de 
cercetare-dezvoltare 
reprezintă o prioritate a 
cheltuielilor de la bugetul de 
stat.”  

La articolul I punctul 
27 articolul 49,  
alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 49 (1) Fondurile 
alocate anual în bugetul 
de stat pentru activitatea 
de cercetare-dezvoltare 
reprezintă o prioritate a 
României.” 

 
Se elimină. 

Autori: Deputat PSD Anghel 
Stanciu, Comisia pentru 
industrii şi servicii 
 

Statul trebuie să 
aplice prevederea 
prin sumele 
constituite în 
buget. Se 
păstrează 
formularea 
Guvernului 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Statul trebuie să 
aplice prevederea 
prin sumele 
constituite în buget. 
Se păstrează 
formularea 
Guvernului 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Se doreşte a fi o 
prioritate şi pentru 
mediul privat. 
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18.  
 
 
 
 
 
 

13. La articolul I, după 
articolul 27 se 
introduce un nou 
punct, pct. 271, cu 
următorul cuprins: 
„271. La articolul 49 
alineatele (3) şi (6) se 

La articolul I, după 
articolul 27 se introduce un 
nou punct, pct. 271, cu 
următorul cuprins: 
„271. La articolul 49 
alineatele (3) şi (6) se 
modifică şi vor avea 

 
 
 
 
 
 
 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Alocarea a 1% din 
PIB investiţie 
publică în 2012 este 
imposibilă. Pentru 
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Art. 49 – (3) Din bugetul de 
stat se alocă fonduri pentru 
acţiuni finanţate pe baza de 
programe, precum şi pentru 
celelalte cheltuieli, stabilite în 
condiţiile legii, în cuantum 
minim de 0,8% din P.I.B., 
asigurându-se, în perioada 
următoare, o creştere a 
acestora în concordanţă cu 
tendinţele înregistrate în 
ţările din Uniunea 
Europeană. 
………………………….. 
(6) Cheltuielile necesare 
pentru realizarea sau 
achiziţionarea de noi instalaţii 
şi obiective speciale de interes 
naţional, precum şi 
cheltuielile necesare pentru 
dezvoltarea instalaţiilor şi 
obiectivelor existente 
reprezintă cheltuieli de 
investiţii finanţate integral sau 
parţial de la bugetul de stat. 
Aceste cheltuieli se cuprind în 
proiectele bugetului de stat, pe 
baza listei de investiţii, 
elaborată de ordonatorii 
principali de credite, la 

modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„(3) Din fonduri publice 
se alocă sume pentru 
acţiuni finanţate pe bază 
de programe, precum şi 
pentru celelalte 
cheltuieli, stabilite în 
condiţiile legii, 
asigurându-se anual o 
creştere a alocaţiilor 
bugetare, astfel încât în 
anul 2012 să se atingă 
nivelul de 1% din 
produsul intern brut.  
……………………… 
(6) Cheltuielile necesare 
pentru realizarea sau 
achiziţionarea de noi 
instalaţii şi obiective 
speciale de interes 
naţional, precum şi 
cheltuielile necesare 
pentru dezvoltarea 
instalaţiilor şi 
obiectivelor existente 
reprezintă cheltuieli de 
investiţii finanţate 
integral sau parţial de la 
bugetul de stat. Aceste 
cheltuieli se cuprind în 
proiectele bugetului de 

următorul cuprins: 
 
(3) Din fonduri publice se 
aloca sume pentru acţiuni 
finanţate pe bază de 
programe, precum şi pentru 
celelalte cheltuieli, stabilite în 
condiţiile legii, asigurându-se 
anual o creştere a alocaţiilor 
bugetare, astfel încât în anul 
2020 să se atingă nivelul de 
1% din produsul intern brut.” 
 
Autor: Comisia pentru industrii 
şi servicii 
 
 (6) Cheltuielile necesare 
pentru realizarea sau 
achiziţionarea de noi instalaţii 
şi obiective speciale de interes 
naţional, precum şi 
cheltuielile necesare pentru 
dezvoltarea instalaţiilor şi 
obiectivelor existente 
reprezintă cheltuieli de 
investiţii finanţate integral de 
la bugetul de stat. Aceste 
cheltuieli se cuprind în 
proiectele bugetului de stat, 
pe baza listei de investiţii, 
elaborată de ordonatorii 
principali de credite, la 
propunerea autorităţilor 

 
Alocarea a 1% din 
PIB investiţie 
publică în 2012 
este imposibilă. 
Pentru corelare cu 
poziţia României 
referitoare la 
strategia 
EUROPA 2020 
această ţintă 
trebuie stabilită 
pentru 2020. 

corelare cu poziţia 
României 
referitoare la 
strategia EUROPA 
2020 această ţintă 
trebuie stabilită 
pentru 2020. 
 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Este importantă 
acordarea acestui 
procent din anul 
2012. 
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propunerea institutelor 
naţionale din coordonarea 
acestora şi cu avizul autorităţii 
de stat pentru cercetare-
dezvoltare. 

stat, pe baza listei de 
investiţii, elaborată de 
ordonatorii principali de 
credite, la propunerea 
academiilor care au în 
subordine/coordonare 
institutele şi staţiunile 
de cercetare,  a 
institutelor naţionale din 
coordonarea acestora şi 
cu avizul autorităţii de 
stat pentru cercetare-
dezvoltare.” 

publice centrale şi a 
academiilor care au în 
subordine/coordonare 
institutele şi staţiunile de 
cercetare, a institutelor 
naţionale din coordonarea 
acestora si cu avizul 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
 
Autor: Comisia pentru industrii 

şi servicii 

19. Art. 50 – (3) Unităţile şi 
instituţiile de cercetare-
dezvoltare, prevăzute la art. 7 
lit. b), c) şi d), pot fi sprijinite 
financiar de la bugetul de stat 
pentru realizarea unor 
investiţii, dotări cu aparatura, 
echipamente şi instalaţii, cu 
respectarea prevederilor legale 
în vigoare. 

 

14. La articolul I, după 
articolul 28 se 
introduce un nou 
punct, pct. 281, cu 
următorul cuprins: 
„281 La articolului 50, 
alineatul (3) al se 
abrogă.” 
 

Art. 50 – (3) Unităţile şi 
instituţiile de cercetare-
dezvoltare, prevăzute la art. 7 
lit. b), c) şi d), pot fi sprijinite 
financiar de la bugetul de stat 
pentru realizarea unor 
investiţii, dotări cu aparatura, 
echipamente şi instalaţii, cu 
respectarea prevederilor 
legale în vigoare. 

Autor: Subcomisia 

Prin abrogare, s-ar 
crea probleme în 
dotarea 
institutelor. 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Prin abrogare, s-ar 
crea probleme în 
dotarea institutelor. 
 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
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20. Articolul 67 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
 
 
„Art. 67. – (1) Instituţiile şi 
unităţile de cercetare-
dezvoltare certificate 
conform art. 33, din 

La articolul I punctul 
33 articolul 67,  
alineatele (1) şi (3) vor 
avea următorul 
cuprins: 
 
„Art. 67. – (1) 
Instituţiile şi unităţile de 

Art. 67 – (1)  Instituţiile şi 
unităţile de cercetare-
dezvoltare certificate conform 
art.33, din  categoriile 
prevăzute la art.7 lit. a), c) şi 
e), cu excepţia celor finanţate 
parţial sau integral de la 
bugetul de stat, pot contracta 

Activitatea pe 
baza programelor 
nucleu se 
desfăşoară în 
condiţii 
corespunzătoare, 
acestea 
prezentând o 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Activitatea pe baza 
programelor nucleu 
se desfăşoară în 
condiţii 
corespunzătoare, 
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categoriile prevăzute la art. 
7 lit. a), c)-e) şi g), cu 
excepţia celor finanţate 
parţial sau integral de la 
bugetul de stat, beneficiază 
de finanţare instituţională 
de bază pentru susţinerea 
funcţionării infrastructurii 
de cercetare-dezvoltare, 
începând cu data de 1 
ianuarie 2012.  

 

cercetare-dezvoltare 
certificate conform art. 
33, din categoriile 
prevăzute la art. 7 lit. a)- 
c), e) şi  g) şi 
universităţile de 
cercetare avansată şi 
educaţie, cu excepţia 
celor finanţate pentru 
cercetare parţial sau 
integral de la bugetul de 
stat, beneficiază de 
finanţare instituţională de 
bază pentru susţinerea 
funcţionării 
infrastructurii de 
cercetare-dezvoltare, 
începând cu data de 1 
ianuarie 2012.  

cu autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare 
activităţi desfăşurate pe 
programe-nucleu de 
cercetare-dezvoltare ale 
unităţilor şi instituţiilor 
respective, avizate de 
organul administraţiei 
publice centrale sub 
autoritatea căruia 
funcţionează şi aprobate de 
autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
Deputaţi PSD: Cristian Sorin 
Dumitrescu,  Vasile Gliga, 
Cristian Resmeriţă, Radu 
Vasilică 

utilitate deosebită 
pentru pregătirea 
instituţiilor şi 
unităţilor de 
cercetare-
dezvoltare, pentru 
abordarea celor 
mai noi tematici 
din domeniul de 
expertiză al 
acestora. Acest tip 
de finanţare 
asigură şi 
funcţionarea părţii 
de bază, din 
capacitatea 
unităţii şi 
instituţiei 
respective.  
Programele 
nucleu trebuie să 
se adreseze 
instituţiilor sau 
unităţilor de 
cercetare 
dezvoltare care se 
află în subordinea 
organelor 
administraţiei 
centrale sau 
academiilor.  

acestea prezentând 
o utilitate deosebită 
pentru pregătirea 
instituţiilor şi 
unităţilor de 
cercetare-
dezvoltare, pentru 
abordarea celor mai 
noi tematici din 
domeniul de 
expertiză al 
acestora. Acest tip 
de finanţare asigură 
şi funcţionarea 
părţii de bază, din 
capacitatea unităţii 
şi instituţiei 
respective.  
Programele nucleu 
trebuie să se 
adreseze instituţiilor 
sau unităţilor de 
cercetare dezvoltare 
care se află în 
subordinea 
organelor 
administraţiei 
centrale sau 
academiilor. 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 



 82

Se menţine textul 
Senatului. 

21. Articolul 67 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
 
 
"Art. 67. - (1) Instituţiile şi 
unităţile de cercetare-
dezvoltare certificate 
conform art. 33, din 
categoriile prevăzute la art. 
7 lit. a), c)-e) şi g), cu 
excepţia celor finanţate 
parţial sau integral de la 
bugetul de stat, beneficiază 
de finanţare instituţională 
de bază pentru susţinerea 
funcţionării infrastructurii 
de cercetare-dezvoltare, 
începând cu data de 1 
ianuarie 2012.  

 

La articolul I punctul 
33 articolul 67,  
alineatele (1) şi (3) vor 
avea următorul 
cuprins: 
 
„Art. 67. - (1) Instituţiile 
şi unităţile de cercetare-
dezvoltare certificate 
conform art. 33, din 
categoriile prevăzute la 
art. 7 lit. a)- c), e) şi  g) 
şi universităţile de 
cercetare avansată şi 
educaţie, cu excepţia 
celor finanţate pentru 
cercetare parţial sau 
integral de la bugetul de 
stat, beneficiază de 
finanţare instituţională de 
bază pentru susţinerea 
funcţionării 
infrastructurii de 
cercetare-dezvoltare, 
începând cu data de 1 
ianuarie 2012.  

Art. 67 - (1) Instituţiile şi 
unităţile de cercetare-
dezvoltare certificate conform 
art. 33, din categoriile 
prevăzute la art. 7 lit. a), c) şi 
e),  cu excepţia celor finanţate 
pentru cercetare parţial sau 
integral de la bugetul de stat, 
beneficiază de finanţare 
instituţională de bază pentru 
susţinerea funcţionării 
infrastructurii de cercetare-
dezvoltare, începând cu data 
de 1 ianuarie 2012.  
Deputaţi PSD: Anghel 
Stanciu, Doina Burcău, 
Victor Cristea 
 

Activitatea pe 
baza programelor 
nucleu se 
desfăşoară în 
condiţii 
corespunzătoare, 
acestea 
prezentând o 
utilitate deosebită 
pentru pregătirea 
instituţiilor şi 
unităţilor de 
cercetare-
dezvoltare, pentru 
abordarea celor 
mai noi tematici 
din domeniul de 
expertiză al 
acestora. Acest tip 
de finanţare 
asigură şi 
funcţionarea părţii 
de bază, din 
capacitatea 
unităţii şi 
instituţiei 
respective.  
Programele 
nucleu trebuie să 
se adreseze 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Activitatea pe baza 
programelor nucleu 
se desfăşoară în 
condiţii 
corespunzătoare, 
acestea prezentând 
o utilitate deosebită 
pentru pregătirea 
instituţiilor şi 
unităţilor de 
cercetare-
dezvoltare, pentru 
abordarea celor mai 
noi tematici din 
domeniul de 
expertiză al 
acestora. Acest tip 
de finanţare asigură 
şi funcţionarea 
părţii de bază, din 
capacitatea unităţii 
şi instituţiei 
respective.  
Programele nucleu 
trebuie să se 
adreseze instituţiilor 
sau unităţilor de 
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instituţiilor sau 
unităţilor de 
cercetare 
dezvoltare care se 
află în subordinea 
organelor 
administraţiei 
centrale sau 
academiilor. 

cercetare dezvoltare 
care se află în 
subordinea 
organelor 
administraţiei 
centrale sau 
academiilor. 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Se menţine textul 
Senatului. 

22. Art. 67 - (2) Finanţarea 
instituţională de bază se 
calculează pe standarde de 
cost şi se acordă prin bugetul 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, pe baza 
unui contract-cadru de 
finanţare instituţională, 
încheiat pe o perioadă egală 
cu durata certificării.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 

Art. 67 - (2)  Într-un singur 
an, nivelul alocat de la 
bugetul de stat pentru 
finanţarea programului-
nucleu de cercetare-
dezvoltare, propriu unei 
unităţi sau unei instituţii, 
prevăzute la alin.(1), nu 
poate fi mai mic de 20% şi 
nu poate depăşi 60% din 
veniturile din activitatea de 
cercetare-dezvoltare din 
anul anterior, exprimate în 
termeni reali. 
Deputaţi PSD: Cristian Sorin 
Dumitrescu, Anghel Stanciu, 
Doina Burcău, Victor Cristea, 
Vasile Gliga, Cristian 
Resmeriţă, Radu Vasilică.  

Activitatea pe 
baza programelor 
nucleu se 
desfăşoară în 
condiţii 
corespunzătoare, 
acestea 
prezentând o 
utilitate deosebită 
pentru pregătirea 
instituţiilor şi 
unităţilor de 
cercetare-
dezvoltare, pentru 
abordarea celor 
mai noi tematici 
din domeniul de 
expertiză al 
acestora. Acest tip 
de finanţare 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Activitatea pe baza 
programelor nucleu 
se desfăşoară în 
condiţii 
corespunzătoare, 
acestea prezentând 
o utilitate deosebită 
pentru pregătirea 
instituţiilor şi 
unităţilor de 
cercetare-
dezvoltare, pentru 
abordarea celor mai 
noi tematici din 
domeniul de 
expertiză al 
acestora. Acest tip 
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asigură şi 
funcţionarea părţii 
de bază, din 
capacitatea 
unităţii şi 
instituţiei 
respective.  
Programele 
nucleu trebuie să 
se adreseze 
instituţiilor sau 
unităţilor de 
cercetare 
dezvoltare care se 
află în subordinea 
organelor 
administraţiei 
centrale sau 
academiilor. 

de finanţare asigură 
şi funcţionarea 
părţii de bază, din 
capacitatea unităţii 
şi instituţiei 
respective.  
Programele nucleu 
trebuie să se 
adreseze instituţiilor 
sau unităţilor de 
cercetare dezvoltare 
care se află în 
subordinea 
organelor 
administraţiei 
centrale sau 
academiilor. 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Se menţine textul 
ordonanţei. 

23. Art. 67 – (3) Normele 
metodologice pentru 
acordarea finanţării 
instituţionale de bază se 
elaborează de către autoritatea 
de stat pentru cercetare-
dezvoltare şi se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului. 

Art. 67 – (3) Normele 
metodologice pentru 
acordarea finanţării 
instituţionale de bază se 
elaborează de către 
autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare cu 
consultarea Academiei 
Române şi a academiilor 
de ramură, şi se aprobă 

Art. 67 – (3) Normele 
metodologice pentru 
acordarea finanţării de bază se 
elaborează de către autoritatea 
de stat pentru cercetare-
dezvoltare cu consultarea 
Academiei Române şi a 
academiilor de ramură, şi se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului.” 

Pentru o mai bună 
finanţare. 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Pentru o mai bună 
finanţare. 
 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Trebuie precizat 
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prin hotărâre a 
Guvernului.” 
 

Deputaţi PSD: Cristian Sorin 
Dumitrescu, Anghel Stanciu, 
Doina Burcău, Victor Cristea, 
Vasile Gliga, Cristian 
Resmeriţă, Radu Vasilică.  

tipul finanţării.  

24. Art. 67 -(5) În fiecare an, 
fondurile alocate pentru 
finanţarea instituţională de 
bază nu pot avea o pondere 
mai mare de 20% din 
fondurile alocate la capitolul 
«Cercetare fundamentală şi 
cercetare-dezvoltare» din 
bugetul autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare.  
 

 
Text nemodificat  

 

Art. 67 - (5) În fiecare an, 
fondurile alocate pentru 
finanţarea de bază nu pot avea 
o pondere mai mare de 20% 
din fondurile alocate la 
capitolul «Cercetare 
fundamentală şi cercetare-
dezvoltare» din bugetul 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare.  
Deputaţi PSD: Cristian Sorin 
Dumitrescu, Anghel Stanciu, 
Doina Burcău, Victor Cristea, 
Vasile Gliga, Cristian 
Resmeriţă, Radu Vasilică.  

Pentru o mai bună 
finanţare. 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Pentru o mai bună 
finanţare. 
 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Trebuie precizat 
tipul finanţării.  
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25. Art. 67 - (6) În fiecare an, 
suma fondurilor alocate pentru 
finanţarea instituţională de 
bază şi pentru finanţarea 
instituţională complementară 
de susţinere a performanţei, 
prevăzută la art. 68, nu poate 
avea o pondere mai mică de 
25% sau mai mare de 50% din 
fondurile alocate la capitolul 
«Cercetare fundamentală şi 
cercetare-dezvoltare» din 
bugetul autorităţii de stat 

Text nemodificat  
 

Art. 67 - (6) În fiecare an, 
suma fondurilor alocate 
pentru finanţarea de bază şi 
pentru finanţarea 
complementară de susţinere a 
performanţei, prevăzută la art. 
68, nu poate avea o pondere 
mai mică de 25% sau mai 
mare de 50% din fondurile 
alocate la capitolul «Cercetare 
fundamentală şi cercetare-
dezvoltare» din bugetul 
autorităţii de stat pentru 

Pentru o mai bună 
finanţare. 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Pentru o mai bună 
finanţare. 
 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Trebuie precizat 
tipul finanţării.  
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pentru cercetare-dezvoltare." cercetare-dezvoltare." 
Deputaţi PSD: Cristian Sorin 
Dumitrescu, Anghel Stanciu, 
Doina Burcău, Victor Cristea, 
Vasile Gliga, Cristian 
Resmeriţă, Radu Vasilică. 

26.  
 
 
 
 

--- 

 
 
 
 
 

--- 

Art. 67 - (7) Volumul 
finanţării de bază acordate 
instituţiilor şi unităţilor d 
cercetare-dezvoltare pe un 
an, nu poate fi mai mic de 
30% şi nu poate depăşi 40% 
din veniturile provenite din 
activitatea de cercetare-
dezvoltare din anul 
anterior, exprimate în 
termeni reali.  
Deputaţi PSD: Cristian Sorin 
Dumitrescu, Anghel Stanciu, 
Doina Burcău, Victor Cristea, 
Vasile Gliga, Cristian 
Resmeriţă, Radu Vasilică. 

Este necesar să se 
specifice limitele 
şi nivelul 
finanţării de bază 
acordată anual.  

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Este necesar să se 
specifice limitele şi 
nivelul finanţării de 
bază acordată anual.
 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Precizarea nu este 
necesară.  
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27. "Art. 68. - (1) Instituţiile şi 
unităţile de drept public şi de 
drept privat fără scop 
patrimonial, evaluate şi 
clasificate la nivelurile A+, A 
sau A- conform art. 33 alin. 
(1), pot beneficia de finanţare 
instituţională complementară 
de susţinere a performanţei, în 
regim competitiv. 

 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 

Art. 68 - (1) Instituţiile şi 
unităţile de drept public şi de 
drept privat, evaluate şi 
certificate  conform    art. 33 
alin. (1), pot beneficia de 
finanţare instituţională 
complementară de susţinere a 
performanţei, în regim 
competitiv. 
Deputaţi PSD: Cristian Sorin 
Dumitrescu, Anghel Stanciu, 

Nu este vorba de 
o clasificare, ci de 
o certificare.  

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Nu este vorba de o 
clasificare, ci de o 
certificare. 
 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Se doreşte 
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Doina Burcău, Victor Cristea, 
Vasile Gliga, Cristian 
Resmeriţă, Radu Vasilică 

clasificarea 
acestora. 

28. Art. 68 -(2) Finanţarea 
instituţională complementară 
se acordă anual, printr-un 
program specific al Planului 
naţional, în baza unor norme 
metodologice de evaluare a 
performanţei în activitatea de 
cercetare-dezvoltare elaborate 
de către Colegiul consultativ, 
cu consultarea Consiliului 
Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice din Învăţământul 
Superior, a altor consilii 
consultative de nivel naţional 
din domeniul cercetării-
dezvoltării, a Academiei 
Române şi academiilor de 
ramură, a organizaţiilor 
profesionale 
neguvernamentale din 
domeniul cercetării-
dezvoltării şi a mediului 
economic, şi aprobate prin 
ordin al conducătorului 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare." 

 
 
 
 

Text nemodificat  
 

Art. 68 - (2) Finanţarea 
complementară se acordă 
anual printr-un program 
specific al Planului naţional, 
în baza unor norme 
metodologice de evaluare a 
performanţei în activitatea de 
cercetare-dezvoltare elaborate 
de către Colegiul consultativ, 
cu consultarea Consiliului 
Naţional al Cercetării 
ştiinţifice din Învăţământul 
Superior, a altor consilii 
consultative de nivel naţional 
din domeniul cercetării-
dezvoltării, a Academiei  
Române şi academiilor de 
ramură, a organizaţiilor 
profesionale 
neguvernamentale din 
domeniul cercetării-
dezvoltării şi a mediului 
economic, şi aprobate prin 
ordin al conducătorului 
autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
Deputaţi PSD: Cristian Sorin 
Dumitrescu, Anghel Stanciu, 
Doina Burcău, Victor Cristea, 
Vasile Gliga, Cristian 

Finanţarea nu este 
instituţională, ci 
prin competiţie, în 
funcţie de 
performanţa în 
activitatea de 
cercetare-
dezvoltare.  

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Finanţarea nu este 
instituţională, ci 
prin competiţie, în 
funcţie de 
performanţa în 
activitatea de 
cercetare-
dezvoltare. 
 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Se doreşte o 
finanţare mai 
eficientă.  
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Resmeriţă, Radu Vasilică 
29. 39. La articolul 74 alineatul 

(1), după litera d) se 
introduce o nouă literă, 
litera e), cu următorul 
cuprins:  
"e) colecţii şi baze de date 
conţinând înregistrări 
analogice sau digitale, izvoare 
istorice, eşantioane, 
specimene, fotografii, 
observaţii, roci, fosile şi altele 
asemenea, împreună cu 
informaţiile necesare arhivării, 
regăsirii şi precizării 
contextului în care au fost 
obţinute."  

 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 

Art.74 "e) colecţii şi baze de 
date conţinând înregistrări 
analogice sau digitale, izvoare 
istorice, în domeniul 
patrimoniului construit, 
eşantioane, specimene, 
fotografii, observaţii, roci, 
fosile şi altele asemenea, 
împreună cu informaţiile 
necesare arhivării, regăsirii şi 
precizării contextului în care 
au fost obţinute." 
Autori:  Deputaţii Vasile Berci, 
Iosif Koto, Marius Spînu, 
Anghel Stanciu, Dragoş Zisopol 

Formula este mai 
cuprinzătoare.  
 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Formula este mai 
cuprinzătoare.  
 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Precizarea nu este 
necesară.  
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30. Art. 75 - (2) Rezultatele 
cercetărilor prevăzute la alin. 
(1) sunt administrate de 
proprietarii acestora, cu toate 
drepturile care decurg din 
calitatea de proprietar.  

 

 
 
 

Text nemodificat  
 

Art. 75 - (2) Rezultatele 
cercetărilor prevăzute la alin. 
(1) sunt administrate de 
proprietarii acestora, în 
concordanţă cu prevederile 
legislaţiei de proprietate 
industrială. 
Autor: Comisia pentru industrii 
şi servicii 

 
 
Formulare mai 
corectă. 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Formulare mai 
corectă. 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Trebuie respectat 
dreptul 
proprietarilor. 
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31. Anexă, punctul 16 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
"16.1. Finanţare 

 
 
 
 

16.1 Programe-nucleu de 
cercetare - programe 
proprii ale institutelor 
naţionale sau ale 

Se propune 
menţinerea 
instrumentului 
programelor 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Se propune 
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instituţională de bază - 
finanţare acordată conform 
art. 67 de către autoritatea 
de stat pentru cercetare-
dezvoltare, astfel încât să 
asigure o finanţare de bază a 
cheltuielilor unităţii aferente 
activităţii de cercetare-
dezvoltare.  
 
 
16.2. Finanţare instituţională 
complementară - finanţare 
instituţională anuală, 
acordată în sistem competitiv 
conform art. 68, pe baza 
rezultatelor creatoare de 
cunoaştere şi a impactului 
economic şi social al 
activităţilor de cercetare-
dezvoltare, inovare şi de 
transfer tehnologic." 

 
 
 

Text nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat  
 

instituţiilor publice de 
cercetare-dezvoltare, care 
pot fi finanţate direct de 
către autoritatea de stat 
pentru cercetare. 
 Deputaţi PSD: Cristian Sorin 
Dumitrescu, Anghel Stanciu, 
Doina Burcău, Victor Cristea, 
Vasile Gliga, Cristian 
Resmeriţă, Radu Vasilică 
  
16.2 Finanţare 
complementară - finanţare 
anuală, acordată în sistem 
competitiv conform art.68, pe 
baza rezultatelor creatoare de 
cunoaştere şi a impactului 
economic şi social al 
activităţilor de cercetare-
dezvoltare, inovare şi de 
transfer tehnologic. 
 Deputaţi PSD: Cristian Sorin 
Dumitrescu, Anghel Stanciu, 
Doina Burcău, Victor Cristea, 
Vasile Gliga, Cristian 
Resmeriţă, Radu Vasilică 

nucleu, care a 
funcţionat şi 
funcţionează 
corespunzător şi 
asigură o 
activitate deosebit 
de utilă. 
 
 
 
 
 
Este o finanţare 
complementară, în 
sistem competitiv, 
în funcţie de 
performanţă.  

menţinerea 
instrumentului 
programelor nucleu, 
care a funcţionat şi 
funcţionează 
corespunzător şi 
asigură o activitate 
deosebit de utilă. 
Este o finanţare 
complementară, în 
sistem competitiv, 
în funcţie de 
performanţă. 
 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Se doreşte o 
finanţare mai 
eficientă. 

32. Art. II. - Normele 
metodologice pentru evaluarea 
şi clasificarea unităţilor şi 
instituţiilor din sistemul 
naţional de cercetare-
dezvoltare, prevăzute la art. 33 
alin. (2) din Ordonanţa 

 
 
 
 
 
 
 

Art. II. - Normele 
metodologice pentru 
evaluarea şi certificarea 
unităţilor şi instituţiilor din 
sistemul naţional de 
cercetare-dezvoltare, 
prevăzute la art.33 alin. (2) 

Este vorba de 
certificarea 
unităţilor şi 
instituţiilor. 

a) Argumente 
pentru susţinere 
amendament 
Este vorba de 
certificarea 
unităţilor şi 
instituţiilor. 
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Guvernului nr. 57/2002, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
324/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului în termen de 
maximum 6 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe. 

 
 

Text nemodificat  
 

din Ordonanţa Guvernului 
nr.57/2002, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.324/2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului în 
termen de maximum 6 luni de 
la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe. 
Deputaţi PSD: Cristian Sorin 
Dumitrescu, Anghel Stanciu, 
Doina Burcău, Victor Cristea, 
Vasile Gliga, Cristian 
Resmeriţă, Radu Vasilică 

 
b) Argumente 
pentru respingere 
amendament 
Se doreşte 
clasificarea 
acestora. 

 
 
 
 


