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AVIZ

Cu adresa nr. 724 din 28 ianuarie 2002, Biroul Permanent, conform art. 86 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat pentru examinare şi avizare Comisia pentru
Buget, Finanţe şi Bănci cu proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.
25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii ce cercetare � dezvoltare.

In urma examinării proiectului de Lege privind în şedinţa din 6 martie 2002,
Comisia, cu unanimitate de voturi, propun ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu
următorul amendament:

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare

1. 1. După alineatul (19) al
articolului 22 se introduc cinci
noi alineate, cu următorul
cuprins:
�(20) În cazul în care,
rezultatele cercetărilor nu au
fost valorificate în termen de 6
luni de la data finalizării temei
de cercetare, acestea pot fi
transferate agenţilor economici

1. După alineatul (19) al
articolului 22 se introduc cinci
noi alineate, cu următorul
cuprins:
�(20) În cazul în care, rezultatele
cercetărilor nu au fost
valorificate în termen de 6 luni
de la data finalizării temei de
cercetare, acestea pot fi
transferate agenţilor economici

Completarea este
necesară în vederea
evitării abuzului în
aplicare precum şi
pentru alinierea la
terminologia de
specialitate.

asupra proiectului de Lege pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind

reglementarea organizării şi finanţării activităţii ce
cercetare - dezvoltare
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solicitaţi, la valoarea de 1 leu.
Transferul tehnologic se aprobă
prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării, cu
acordul prealabil al persoanelor
juridice implicate în acest
proces de transfer tehnologic,
exprimat în scris conform
anexai nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta lege.
(21)Rezultatele transferate în
condiţiile alin. (20) pot fi
valorificate în continuare
conform alin. (12) şi alin. (13)
de către persoanele juridice
menţionate la alin. (5).
(22) Agenţii economici
prevăzuţi la alin. (20) trebuie
să fie persoane juridice române
cu capital integral român, să nu
se afle în incapacitate de plată
sau să nu aibă conturi blocate
prin hotărâri ale instanţelor
judecătoreşti.

(23) Agenţii economici
folosesc rezultatele cercetărilor
transferate în condiţiile alin.
(20) exclusiv pentru propria
dezvoltare.
(24) Asistenţa tehnică necesară

solicitaţi, la valoarea de 1 leu.
Transferul tehnologic se aprobă
prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului
Educaţiei şi Cercetării, cu
acordul prealabil al persoanelor
juridice implicate în acest proces
de transfer tehnologic, exprimat
în scris conform anexai nr. 2
care face parte integrantă din
prezenta lege.
(21)Rezultatele transferate în
condiţiile alin. (20) pot fi
valorificate în continuare
conform alin. (12) şi alin. (13) de
către persoanele juridice
menţionate la alin. (5).
(22) Agenţii economici prevăzuţi
la alin. (20) vor fi toate
persoanele juridice române
solicitante, cu capital integral
român, care nu se află în
încetare de plăţi conform
prevederilor Legii nr. 64/1995
privind procedura
reorganizării judiciare şi a
falimentului sau să nu aibă
conturi blocate prin hotărâri ale
instanţelor judecătoreşti.

Autori:
- deputat Florin Georgescu �

PSD;
- deputat Ionescu Daniel -

PRM

(23) Agenţii economici folosesc
rezultatele cercetărilor
transferate în condiţiile alin. (20)
exclusiv pentru propria
dezvoltare.
(24) Asistenţa tehnică necesară
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implementării se efectuează pe
bază contractuală numai de
către persoanele juridice
executante definite conform
alin.(3).�

implementării se efectuează pe
bază contractuală numai de către
persoanele juridice executante
definite conform alin.(3).�

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

SECRETAR,

Dr. Daniel Ionescu

       Experţi parlamentari:
       Măţan Ofelia
       Onete Alexandru
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