
COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT,  
     ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
                                                                                                     
BUCUREŞTI.................... 
Nr....................................... 

 

 

            PROCES-VERBAL 

  al şedinţelor Comisiei din zilele de 6 şi 7 mai 1997 

 

În zilele de 6 şi 7 mai 1997 au avut loc şedinţele de lucru ale subcomisiei de 

cercetare ştiinţifică pentru continuarea întocmirii raportului preliminar asupra 

proiectului de Lege de aprobare a Ordonanţei nr.8/1997 privind stimularea 

cercetării-dezvoltării şi inovării. 

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi: 

- Virgiliu Constantinescu - preşedintele Academiei Române 

- Alexandru Balaban - vicepreşedintele Academiei Române 

- Dan Căpăţână - Consilier Prezidenţial 

- Mihai Georgescu - Consilier la Preşedinţia României 

- Dănuţ Sachelarie - Consilier de Stat al Primului-Ministru 

- dl. Bujor Bogdan Teodoriu - ministrul cercetării şi tehnologiei 

- Mircea Puşcă - secretar de stat M.C.T. 

- Domniţa Roşu - director M.C.T. 

- Victor Canghizer - consilierul ministrului cercetării şi tehnologiei 

- Ion Stănciulescu - preşedintele Uniunii Patronale 

- Radu Minea - preşedinte FSLCPR. 

- academicieni, alţi reprezentanţi ai cercetării româneşti. 

Lucrările şedinţei au fost conduse succesiv de dl. Anghel Stanciu, 

preşedintele comisiei şi de dl. Gheorghe Secară, vicepreşedintele Comisiei. 

Comisia a adoptat în unanimitate de voturi următoarea ordine de zi: 
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- Ordonanţa nr.8/1997 privind stimularea cercetării - dezvoltării şi inovării - 

continuarea dezbaterilor pe articole. 

Printre elementele de noutate , introduse de subcomisie, faţă de textul 

iniţial, menţionăm: stabilirea unui prag minim de finanţare de la buget a activităţii 

de cercetare ştiinţifică de cel puţin 1/5 din resursele bugetare alocate 

învăţământului; prevederea de planuri proprii de cercetare ştiinţifică pentru 

Academia Română, Ministerul Învăţământului şi pentru alţi ordonatori de credite, 

în afara Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, care au prin bugetul de Stat fonduri 

alocate pentru cercetare;  prevederea în textul legii a Consiliului Interministerial 

pentru Ştiinţă şi Tehnologie; atribuirea de competenţe în domeniul cercetării, 

stabilite pe bază de criterii de capabilitate pentru conducătorii de programe şi de 

proiecte; includerea în programele de cercetare ştiinţifică a instrumentelor 

financiare destinate stimulării acesteia; reducerea impozitului pe salariu cu 50% 

pentru personalul care participă la realizarea proiectelor din Planul naţional. 

 Preraportul întocmit de subcomisie va fi supus spre dezbatere şi aprobare 

plenului Comisiei în şedinţa din săptămâna viitoare. 

Au luat cuvântul deputaţii: Anghel Stanciu, Gheorghe Secară, Anton 

Ionescu, Ecaterina Andronescu, Alexandru Ionescu. 

Din rândul invitaţilor au luat cuvântul: Virgiliu Constantinescu - 

preşedintele Academiei Române, Bogdan Teodoriu - ministrul cercetării şi 

Tehnologiei, Dan Căpăţână - consilier prezidenţial, Dănuţ Sachelarie - consilier de 

stat al Primului-Ministru, reprezentanţi ai sindicatelor şi Uniunii Patronale. 

Cele mai importante amendamente sunt: 

- La Art.3: Resursele bugetare alocate cercetării ştiinţifice trebuie să ţină 

seama de tendinţele mondiale în domeniu şi nu pot fi mai mici de 1/5 din resursele 

bugetare alocate învăţământului. 

- La Art.4: Academia Română, Ministerul Învăţământului şi ceilalţi 

ordonatori de credit care au prin bugetul de stat fonduri alocate pentru cercetare 
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ştiinţifică îşi finanţează din acestea programe proprii, inclusiv granturi de 

cercetare. 

- La Art.7: Planul Naţional, inclusiv evaluarea surselor necesare este 

elaborat de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, pe perioade multianuale şi 

care după analizarea şi avizarea în Consiliul Interministerial pentru Ştiinţă şi 

Tehnologie se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

- La Art.8: Colegiul Consultativ are în componenţă reprezentanţi ai 

comunităţii ştiinţifice, inclusiv universitare, precum şi alţi reprezentanţi ai 

structurilor societăţii civile. Structura Colegiului Consultativ reflectă competenţa 

ştiinţifică, precum şi cererea şi oferta în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării. 

- La Art.20: Persoana fizică conducător de proiect trebuie să aibă 

competenţă, evaluată de către comisiile de experţi ale conducătorilor de programe. 

Sunt exceptaţi de la evaluare conferenţiarii şi profesorii universitari şi cercetătorii 

ştiinţifici atestaţi. 

- La Art.23: Personalul care participă la realizarea proiectelor cuprinse în 

Planul Naţional de cercetare-dezvoltare beneficiază pentru venitul salarial obţinut 

din această activitate de reducere de impozit de 50 % lunar. 

 

 

 

         PREŞEDINTE               SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu                Prof.univ.dr.Alexandru Ionescu 

 


