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   PROCES - VERBAL 

     al şedinţei Comisiei din ziua de 4 iunie 1997 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 28 deputaţi, fiind absent dl. Virgil 

Petrescu - Grupul parlamentar PNTCD-CE. 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

- dl. Bujor Bogdan Teodoriu - ministrul cercetării şi tehnologiei 

- dl. Mircea Puşcă - secretar de stat - Ministerul Cercetării şi Tehnologiei  

- dl. Victor Canghizer - consilierul ministrului cercetării şi tehnologiei 

- d-na Păuna Olaru - şef serviciu Comisia Naţională de Statistică 

- d-na Steliana Sandu - cercetător - Institutul de Economie Naţională 

- dl. Iulian Panaitescu - consilier - Academia Română. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Anghel Stanciu, preşedintele Comisiei. 

Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 

1.Ordonanţa nr.8/1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării şi inovării. 

Anexa - dezbatere şi adoptare. 

Comisia a luat în dezbatere proiectul de Lege de aprobare a Ordonanţei 

nr.8/1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării şi inovării, Art.6 care devine 

Anexă la Legea de aprobare a Ordonanţei. 

Anexa conţine definiţiile referitoare la: cercetare fundamentală, cercetare 

aplicativă, cercetare ştiinţifică, cercetare precompetitivă, cercetare competitivă, 

dezvoltare tehnologică, cercetare-dezvoltare, inovarea ca produs, inovarea ca 

proces, transfer tehnologic, valorificare, absorbţia inovării, proiect, proiect 

tehnologic inovativ, temă (în programe de cercetare-dezvoltare), temă (în programe 
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de stimulare a inovării), politică, conducere de program/proiect, consultant, expert, 

organizaţie neguvernamentală, grant, instrumente financiare, monitorizare. 

În urma discuţiilor s-au adus modificări definiţiilor referitoare la:cercetare 

aplicativă, valorificare, temă, conducere de program/proiect, monitorizare. S-au 

introdus două noi definiţii pentru inovarea de produs şi inovarea tehnologică. 

Comisia a procedat atât la votarea pe definiţii cât şi în  ansamblu a anexei. 

Definiţiile adoptate au fost aliniate definiţiilor cuprinse în documentele 

internaţionale şi anume: 

- Manualul FRASCATI elaborat de OCDE şi însuşit de Uniunea Europeană 

(ed.5,1993). 

- Manualul OSLO elaborat de OCDE şi însuşit de Uniunea Europeană (ed.1, 

1992). 

- Definiţiile Organizaţiei de Statistică a Uniunii Europene EUROSTAT. 

Comisia a adoptat în unanimitate hotărârea privind admiterea cu unele 

amendamente a Anexei la Ordonanţa nr.8/1997. 

 

 

 

  PREŞEDINTE    SECRETAR 

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

  

 

 
 


