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Raport 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.58/2006 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 
 

1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, şi cu adresa nr. PL-x 770/23.10.2006, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.58/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică. 

Proiectul de lege a fost avizat de către Comisia pentru industrii şi servicii şi de către Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 

Proiectul de Lege porneşte de la premisa armonizării reglementărilor în domeniul cercetării-dezvoltării, în contextul 
integrării sistemului naţional în aria europeană a cercetării. Prin modificările şi completările prevăzute se acordă posibilitatea 
institutelor naţionale de cercetare să participe la competiţia pentru contracte de cercetare, prin coparticipare financiară. Totodată, 
pentru a evita subvenţionarea activităţilor conexe din fonduri publice, proiectul de lege prevede înregistrarea contabilă separată a 
veniturilor şi cheltuielilor provenite din alte surse, ceea ce va permite şi verificarea mai rapidă a modului de gestionare a 
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fondurilor publice destinate cercetării. În acelaşi timp, din motive de eficienţă şi operativitate, se acordă posibilitatea 
descentralizării şi extinderii arealului în care se execută managementul programelor de cercetare. 
 
2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
3. La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în conformitate cu prevederile art.51 şi art.52 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor: d-na Pasztor Gabriela şi d-l Anton Anton, secretari de stat, din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  

 
4. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 18 octombrie 2006. 

 
5. La lucrări au fost prezenţi  15 deputaţi, din totalul de 28 membri ai Comisiei. Raportul Comisiei a fost aprobat în şedinţa din 8 
noiembrie 2006, cu cu unanimitate de voturi. 

 
6. Camera Deputaţilor este cameră decizională. În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege, cu 
următoarele modificări: 
 
Nr. 
Crt 

Textul Ordonanţei 
Guvernului 

Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  Titlul Legii: Lege privind 

aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.58/2006 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică 

 
 

Text nemodificat 

 

2.  Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.58 din 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.58 din 

Se aduc numai 
modificări, nu şi 
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30 august 2006 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, adoptată în temeiul 
art.1 pct.V.7 din Legea 
nr.288/2006 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.746 din 31 
august 2006, cu următoarele 
modificări şi completări: 

30 august 2006 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea 
ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, adoptată în temeiul 
art.1 pct.V.7 din Legea 
nr.288/2006 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.746 din 31 
august 2006, cu următoarea 
modificare: 

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 
ulterioare, se modifică şi se 

Text nemodificat Text nemodificat  
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completează, cupă cum 
urmează: 

5.  1. La articolul 17, după 
alineatul (5) se introdiuce un 
nou alineat, alineatul (51) cu 
următorul cuprins: 
“(51) În cazul în care institutul 
naţional realizează şi activităţi 
comerciale şi de producţie 
conform regulamentului 
propriu de organizare şi 
funcţionare, evidenţa contabilă 
a acestor activităţi se va realiza 
în mod distinct faţă de 
activităţile de cercetare-
dezvoltare, care nu au drept 
scop obţinerea de profit, astfel 
încât să fie asigurată 
identificarea clară, pentru 
fiecare din cele două tipuri de 
activităţi, a veniturilor şi 
cheltuielilor aferente şi să se 
elimine orice posibilitate de 
subvenţionare încrucişată”. 

Text nemodificat Text nemodificat  

6.  2. Alineatele (1) şi (3) ale 
articolului 24 vor avea 
următorul cuprins: 
“(1) Institutul naţional 
întocmeşte anual bugetul de 

Text nemodificat 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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venituri şi cheltuieli, potrivit 
metodologiei stabilite de 
Ministerul Finanţelor Publice 
şi situaţii financiare conform 
reglementărilor contabile 
aplicabile. 
……….. 
 
(3) Situaţiile financiare anuale 
se aprobă de organul 
administraţiei publice centrale 
coordonator, în condiţiile 
legii.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 

 
 
 
 
 
 
 
 
Text nemodificat 
 

7. 3. Alineatul (1) al articolului 
25 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“(1) Profitul contabil rămas 
după deducerea impozitului pe 
profit se utilizează după cum 
urmează: 
 
 
 
a) acoperirea pierderilor 

contabile din anii 
precedenţi; 

 
b) 20% pentru cointeresarea 

personalului; 

1. La articolul I punctul 3, 
alineatul (1) al articolului 25 va 
avea următorul cuprins: 
“Art.25.-(1) Profitul contabil 
rămas după deducerea impozitului 
pe profit şi după acoperirea 
pierderilor contabile din anii 
precedenţi se utilizează după 
cum urmează: 
 

- 
 

 
 

Text nemodificat 
 

La articolul I, punctul 3, litera 
d) a alineatului (1) al articolului 
25, va avea următorul cuprins: 
 
 

Se  elimină 
 
 
 
 

a) Se  elimină 
 

 
 

b) Text nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru că se doreşte 
adoptarea textului 
din Ordonanţa 
Guvernului. 
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c) până la 60% se poate 

utiliza pentru finanţarea 
dezvoltării institutului 
naţional, în conformitate 
cu planul de investiţii şi 
dotări ale acestuia, 
aprobat de organul 
administraţiei publice 
centrale coordonator; 

 
d) restul rămâne la 

dispoziţia institutului 
naţional pentru 
desfăşurarea activităţii 
curente.” 

 
 
c) până la 60% pentru finanţarea 

dezvoltării institutului 
naţional, în conformitate cu 
planul de investiţii şi dotări ale 
acestuia, aprobat de organul 
administraţiei publice centrale 
coordonator; 

 
 
 
d) restul rămâne la dispoziţia 
institutului naţional pentru 
desfăşurarea activităţii curente 
inclusiv pentru cofinanţarea 
proiectelor. 
 

 
 

c) Se  elimină 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d)Text nemodificat 
 
 
 
 
 

 
 
Pentru că se doreşte 
adoptarea textului 
din Ordonanţa 
Guvernului. 
 
 
 
 
 
 
Se adoptă textul 
propus de Senat 
 
 

8. 4. Alineatul (1) al articolului 
26 va avea următorul cuprins: 
 
Art. 26. - (1) În situaţia în care 
în cursul unui an încasările din 
veniturile institutului naţional 
nu sunt suficiente pentru 
acoperirea plăţilor ocazionate 
de cheltuielile curente, acesta 
poate contacta credite bancare, 
în valoare de cel mult 20% din 

Text nemodificat 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat 
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veniturile brute realizate în 
anul precedent.” 

9. 5. Alineatul (1) al articolului 
47 va avea următorul cuprins: 
 
 
(1) Managementul 
programelor prevăzute în 
Planul naţional sau altor 
planuri, programe sau proiecte 
de cercetare ale autorităţii de 
stat pentru cercetare-
dezvoltare, se poate face direct 
de cătrea aceasta sau se 
atribuie de către autoritate, 
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.” 

2. La articolul I punctul 5, 
alineatul (1) al articolului 47 va 
avea următorul cuprins: 
 
“Art.47.- (1) Conducerea 
programelor prevăzute în Planul 
naţional sau altor planuri, 
programe sau proiecte de 
cercetare ale autorităţii de stat 
pentru cercetare-dezvoltare se 
poate face direct de cătrea aceasta 
sau se atribuie de către autoritate, 
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.” 

 
 
 
 

Se elimină 

 
 
 
 
Pentru că se doreşte 
adoptarea textului 
din Ordonanţa 
Guvernului. 
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10. Art.II. – Prezenta ordonanţă 
intră în vigoare la data de 1 
ianuarie 2007 

Text nemodificat Text nemodificat  

 
 
 
 

Preşedinte                                                                                         Secretar 
 

                      Lia Olguţa Vasilescu                                                                               Mihai Radan 
 
 
 
 

                                        Consilier, 
                                         Ioan Ianoş 

 


