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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

                 
                                                                                                                                Bucureşti, 22.06.2011 

                                                                                                                                  Nr.23/170/2011
    

AVIZ 
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 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz care va fi transmis Comisiei 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, cu 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, transmisă cu adresa nr.P.L.x377 din 30 mai 2011, 
înregistrată sub nr.23/170 din 31 mai 2011. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică: preluarea unor 
definiţii utilizate de OECD, definirea la art.7 a instituţiilor componente ale sistemului naţional de 
cercetare-dezvoltare şi la art.8 a unităţilor şi instituţiilor de drept privat; permiterea transferului 
rezultatelor cercetării finanţate din fonduri publice de stat către entităţile care derulează cercetările 
pentru facilitarea aplicării rezultatelor, inclusiv în industrie şi servicii; definirea criteriilor în baza 
cărora unităţi de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică pot fi finanţate direct, ex. laboratoare; 
pentru unităţile ce desfăşoară activităţi de microproducţie şi servicii inovative, aprobarea se dă direct 
de organul sub autoritatea căruia funcţionează; extinderea sferei instituţiilor care pot păstra şi 
administra documente şi colecţii de interes naţional; numai instituţiile certificate de evaluatori în 
proporţie de 50% internaţionali, pot să primească statutul de institut naţional;  se introduc trei tipuri de 
finanţare: instituţională de bază, accesibilă doar instituţiilor certificate, finanţarea complementară, 
disponibilă doar instituţiilor de drept public şi de drept privat fără scop patrimonial, evaluate şi 
clasificate, A+, A şi A- şi finanţare competiţională pe bază de proiecte; se detaliază funcţiile 
consultative ale Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei; iar Planul naţional prevede 
o gamă largă de programe şi subprograme; se face corectarea confuziei între eşecul pieţei datorat 
nefinanţării şi rezultatele cercetării, care implică explorarea necunoscutului.  
  Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţele din 7.06.2011, 15.06.2011 
şi 21.06.2011.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, să avizeze favorabil 
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, cu amendamente admise prevăzute în anexă. 
   Prin obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 
  Potrivit art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
                                           VICEPREŞEDINTE, 
                                                                

Alin Silviu Trăşculescu 
Expert parlamentar, 
Dr. Maria Cristina Bălănescu                 

 

Administrator
Original
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ANEXĂ 

 
 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I  S E 
la 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 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţa Guvernului nr.6/2011 pentru  
modificarea şi completarea Ordonanţei 

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

 

Text Senat 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.6/2011 pentru  modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind 

cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 
 

Amendamente admise /Autor 
 

Motivaţie 

 
0 1 2 3 4 

1. 2. Alineatul (1) al articolului 2, se modifica 
si va avea urmatorul cuprins: 
„(1) Activitatea de cercetare-dezvoltare 
cuprinde cercetarea stiintifica, dezvoltarea 
experimentala si inovarea bazata pe 
cercetare stiintifica si dezvoltare 
experimentala. Cercetarea stiintifica 
cuprinde cercetarea fundamentala si 
cercetarea aplicativa.”
 

Nemodificat. 2. Alineatul (1) al articolului 2, 
se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
„(1) Activitatea de cercetare-
dezvoltare cuprinde cercetarea 
stiintifica, dezvoltarea 
experimentala si inovarea ca 
rezultat al acestora. Cercetarea 
stiintifica cuprinde cercetarea 
fundamentala si cercetarea 
aplicativa.” 
 
Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

Pentru a evita repetarea 
textului. 

2 b)asigura surse de finantare si instituie 
structuri organizatorice corespunzatoare 
pentru administrarea fondurilor respective, 

2. La articolul I, dupa punctul 3 se introduce 
un nou punct, pct.31 cu urmatorul cuprins: 
„3.1 La articolul 3 alineatul (3), litera b) va 

2. La articolul I, dupa punctul 
3 se introduce un nou punct, 
pct.31 cu urmatorul cuprins: 

Activitatea de cercetare 
fiind o avangardă a 
viitorului unei ţări, care ar 
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conform prevederilor prezentei ordonante; 
 

avea urmatorul cuprins : 
 
 
 
b) asigura pentru cercetare dezvoltare 1% 
din PIB si instituie structuri organizatorice 
corespunzatoare pentru administrarea fondurilor 
respective, conform prevederilor prezentei 
ordonante.  
 

„3.1 La articolul 3 alineatul (3), 
litera b) se modifică şi se 
introduc două noi litere, lit. b1 şi 
lit.b2, cu  urmatorul cuprins : 
b) asigură pentru cercetare 
dezvoltare 1% din PIB de la 
bugetul de stat; 
 
 
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;  
b2) instituie structuri 
organizatorice corespunzatoare 
pentru administrarea fondurilor 
respective, conform prevederilor 
prezentei ordonante.  
 
Dep.Iulian Iancu - PSD 
 

trebui să păstreze în 
interiorul ţării inteligenţa 
cenuşie pentru 
valorificarea 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 

3. 5.Articolul 8 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„În sistemul national de cercetare-
dezvoltare sunt cuprinse, de asemenea, 
urmatoarele categorii de unitati si institutii 
de drept privat: 
a) institutii de învatamânt superior 
particulare acreditate sau structuri de 
cercetare-dezvoltare ale acestora, fara 
personalitate juridica, constituite conform 
Cartei universitare; 
b)institute sau centre de cercetare-

4. La articolul I punctul 5 art. 8, literele a)-b) 
vor avea urmatorul cuprins: 
 
 
 
 
a) institute sau centre de cercetare-dezvoltare 
fara scop patrimonial, recunoscute de utilitate 
publica; 
 
 
b) institutii de învatamânt superior particulare 

Se elimină. 
 
Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

Articolul 8 în forma 
iniţiatorului corespunde 
unei delimitări fireşti. Se 
pastrează formularea 
Guvernului 
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dezvoltare fara scop patrimonial, 
recunoscute de utilitate publica; 
 
c)alte institute, centre sau statiuni de 
cercetare-dezvoltare organizate ca persoane 
juridice de drept privat, fara scop 
patrimonial; 
d)alte organizatii neguvernamentale, fara 
scop patrimonial, care au ca obiect de 
activitate si cercetarea-dezvoltarea sau 
structuri ale acestora legal constituite; 
e)societati comerciale care au ca principal 
obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea; 
f)societati comerciale care au în obiectul de 
activitate si cercetarea-dezvoltarea sau 
structuri ale acestora legal constituite.”
 

acreditate, institute sau structuri de cercetare-
dezvoltare ale acestora, cu sau fara 
personalitate juridica; 
Nemodificat. 
 

4. 11. Articolului 18, se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
 
„(1)Înfiintarea institutului national se face 
prin hotarâre a Guvernului, pe baza 
rezultatelor evaluarii privind îndeplinirea 
conditiilor pentru certificare, conform 
prevederilor art. 33, cu avizul autoritatii de 
stat pentru cercetare-dezvoltare, la 
propunerea organului administratiei publice 
centrale coordonator în domeniul de 
activitate al unitatii. 
 
(2)Înfiintarea si certificarea unui institut 
national trebuie sa asigure concentrarea 
resurselor financiare si umane din domenii 
de cercetare de interes major. 
(3)Evaluarea capacitatii de cercetare-
dezvoltare pentru certificarea unui institut 

9. La articolul I punctul 11 articolul 18, 
alineatele (1) si (4) vor avea urmatorul 
cuprins: 
„(1)Înfiintarea institutului national se face prin 
hotarâre a Guvernului, pe baza rezultatelor 
evaluarii privind îndeplinirea conditiilor pentru 
certificare, conform prevederilor art. 33, cu 
avizul autoritatii de stat pentru cercetare-
dezvoltare, la propunerea organului 
administratiei publice centrale coordonator în 
domeniul de activitate al unitatii, a Academiei 
Române si a academiilor de ramura. 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 

9. La articolul I punctul 11 
articolul 18, alineatul (4) va 
avea urmatorul cuprins: 
Nemodificat. 
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national se realizeaza în conformitate cu 
prevederile art. 33. 
 
(4)Institutul national care, în urma evaluarii, 
nu obtine certificarea sau recertificarea, se 
reorganizeaza prin hotarâre a Guvernului, 
initiata de autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare.” 
 

 
 
 
(4)Institutul national care, în urma evaluarii, nu 
obtine certificarea sau recertificarea, se 
reorganizeaza prin hotarâre a Guvernului, 
initiata de autoritatea de stat pentru cercetare-
dezvoltare, la propunerea organului 
administratiei publice centrale in subordinea 
sau coordonarea caruia se gaseste.” 
 

 
 
 
„(4)Institutul national care, în 
urma evaluarii, nu obtine 
certificarea sau recertificarea, se 
reorganizeaza prin hotarâre a 
Guvernului, initiata de 
autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare.” 
 
Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

 
 
 
Se pastrează formularea 
Guvernului  

5. 16. Articolului 32, se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
 
 
„(1)Unitatile si institutiile din sistemul 
national de cercetare-dezvoltare pot fi 
evaluate si clasificate, din punctul de vedere 
al activitatii de cercetare-dezvoltare, de 
catre Colegiul Consultativ pentru Cercetare-
Dezvoltare si Inovare, denumit în 
continuare Colegiul consultativ, organizat în 
conditiile art. 44. 
(2)Normele metodologice pentru evaluarea 
si clasificarea 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 

Nemodificat. 11. La articolul I punctul 16 
alineatul (2) al articolului  32, 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
“(2)Normele metodologice 
pentru evaluarea si clasificarea 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru actualizarea 
denumirii.   
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)Evaluarea si clasificarea unitatilor si 
institutiilor prevazute la alin. (1) se 
realizeaza de catre echipe de experti 
evaluatori compuse în proportie de cel putin 
50% din evaluatori din strainatate, selectati 
din celelalte state membre ale Uniunii 
Europene sau din statele membre ale 
Organizatiei pentru cooperare si dezvoltare 
economica. 
(4)Pentru fiecare unitate si institutie 
evaluata si clasificata, echipa de experti 
elaboreaza un raport care se face public pe 
site-ul autoritatii de stat pentru cercetare-
dezvoltare. 
(5)Pot fi certificate pentru activitatea de 
cercetare-dezvoltare numai unitatile si 
institutiile din categoriile prevazute la art. 7 
lit. a)-e) si g) si la art. 8 lit. a)-d), care sunt 
clasificate la nivelurile A+, A sau A- ale 
clasificarii prevazute la alin. (1). 

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.” 
 

Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

Nemodificat. 
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(6)În urma evaluarii, Colegiul consultativ 
propune autoritatii de stat pentru cercetare-
dezvoltare aprobarea hotarârilor privind 
certificarea, recertificarea, neacordarea 
certificarii sau retragerea certificarii. 
(7)Certificarea sau recertificarea se acorda 
pe o perioada de cel mult 5 ani. 
(8)Unitatile si institutiile din categoriile 
prevazute la art. 7 lit. a) si c)-e) sunt 
evaluate si clasificate în vederea certificarii 
la intervale de cel mult 5 ani, conform 
normelor metodologice prevazute la alin. 
(2). 
(9)Unitatile si institutiile din sistemul 
national de cercetare-dezvoltare, din alte 
categorii decât cele prevazute la alin. (8), 
pot fi evaluate si clasificate conform 
normelor metodologice prevazute la alin. 
(2), la cerere. Intervalul dintre doua evaluari 
si clasificari succesive conform alin. (1) ale 
aceleiasi unitati sau institutii nu poate fi mai 
mic de 2 ani. Pentru realizarea evaluarii 
acestor entitati, autoritatea de stat pentru 
cercetare- 
dezvoltare percepe taxe de pâna la 8 salarii 
maxime ale unui cercetator stiintific gradul I 
din unitati bugetare, care se fac venituri la 
bugetul de stat.”
 

6. 17. Articolul 33 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:  
“(1)Unitatile si institutiile din sistemul 
national de cercetare-dezvoltare pot fi 
evaluate si clasificate, din punctul de vedere 
al activitatii de cercetare-dezvoltare, de 
catre Colegiul Consultativ pentru Cercetare-

11. La articolul I punctul 17 articolul 33, 
alineatele (3), (5) si (8) vor avea urmatorul 
cuprins: 
Nemodificat. 
 
 
 

12. La articolul I punctul 17 
articolul 33, alineatul (3) va 
avea urmatorul cuprins: 
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Dezvoltare si Inovare, denumit în 
continuare Colegiul consultativ, organizat în 
conditiile art. 44. 
(2)Normele metodologice pentru evaluarea 
si clasificarea 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. 
(3)Evaluarea si clasificarea unitatilor si 
institutiilor prevazute la alin. (1) se 
realizeaza de catre echipe de experti 
evaluatori compuse în proportie de cel putin 
50% din evaluatori din strainatate, selectati 
din celelalte state membre ale Uniunii 
Europene sau din statele membre ale 
Organizatiei pentru cooperare si dezvoltare 
economica. 
 
 
(4)Pentru fiecare unitate si institutie 
evaluata si clasificata, echipa de experti 
elaboreaza un raport care se face public pe 
site-ul autoritatii de stat pentru cercetare-
dezvoltare. 
 
(5)Pot fi certificate pentru activitatea de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)Evaluarea si clasificarea unitatilor si 
institutiilor prevazute la alin. (1) se realizeaza 
de catre echipe de experti evaluatori compuse în 
proportie de 1/3 din evaluatori din strainatate, 
selectati din celelalte state membre ale Uniunii 
Europene sau din statele membre ale 
Organizatiei pentru cooperare si dezvoltare 
economica. 
Nemodificat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
(5)Pot fi certificate pentru activitatea de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)Evaluarea si clasificarea 
unitatilor si institutiilor 
prevazute la alin. (1) se 
realizeaza de catre echipe de 
experti evaluatori compuse în 
proportie de cel putin 50% din 
evaluatori din strainatate, 
selectati din celelalte state 
membre ale Uniunii Europene 
sau din statele membre ale 
Organizatiei pentru cooperare si 
dezvoltare economica. 
 

Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

Nemodificat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Similar cu propunerea de la 
alin.(3) al articolului 32. 
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cercetare-dezvoltare numai unitatile si 
institutiile din categoriile prevazute la art. 7 
lit. a)-e) si g) si la art. 8 lit. a)-d), care sunt 
clasificate la nivelurile A+, A sau A- ale 
clasificarii prevazute la alin. (1). 
(6)În urma evaluarii, Colegiul consultativ 
propune autoritatii de stat pentru cercetare-
dezvoltare aprobarea hotarârilor privind 
certificarea, recertificarea, neacordarea 
certificarii sau retragerea certificarii. 
(7)Certificarea sau recertificarea se acorda 
pe o perioada de cel mult 5 ani. 
(8)Unitatile si institutiile din categoriile 
prevazute la art. 7 lit. a) si c)-e) sunt 
evaluate si clasificate în vederea certificarii 
la intervale de cel mult 5 ani, conform 
normelor metodologice prevazute la alin. 
(2). 
(9)Unitatile si institutiile din sistemul 
national de cercetare-dezvoltare, din alte 
categorii decât cele prevazute la alin. (8), 
pot fi evaluate si clasificate conform 
normelor metodologice prevazute la alin. 
(2), la cerere. Intervalul dintre doua evaluari 
si clasificari succesive conform alin. (1) ale 
aceleiasi unitati sau institutii nu poate fi mai 
mic de 2 ani. Pentru realizarea evaluarii 
acestor entitati, autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare percepe taxe de pâna la 
8 salarii maxime ale unui cercetator 
stiintific gradul I din unitati bugetare, care 
se fac venituri la bugetul de stat.” 
 

cercetare-dezvoltare numai unitatile si 
institutiile din categoriile prevazute la art. 7 lit. 
a), b), c), d), e) si g) si la art. 8 lit. a), b, c)  si 
d), care sunt clasificate la nivelurile A+, A sau 
A- ale clasificarii prevazute la alin. (1). 
Nemodificat.   
 
 
 
 
 
 
(8)Unitatile si institutiile din categoriile 
prevazute la art. 7 lit. a) - c) si e) sunt evaluate 
si clasificate în vederea certificarii la intervale 
de cel mult 5 ani, conform normelor 
metodologice prevazute la alin. (2). 
 
Nemodificat.   
 
 
 
 

 

7. 27. Alineatul (1) al articolului 49 se 
modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(1)Fondurile alocate anual în bugetul de 

12. La articolul I punctul 27 articolul 49, 
alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: 
„(1)Fondurile alocate anual în bugetul de stat 

Se elimină.   
 
Comisia pentru industrii şi 

Statul trebuie să aplice 
prevederea prin sumele 
constituite în buget. Se 
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stat pentru activitatea de cercetare-
dezvoltare reprezinta o prioritate a 
cheltuielilor de la bugetul de stat.” 
 

pentru activitatea de cercetare-dezvoltare 
reprezinta o prioritate a Romaniei.” 
 

servicii 
 

pastrează formularea 
Guvernului 

8.  
 
 
 
 
 
 
(3)Din fonduri publice se aloca sume pentru 
actiuni finantate pe baza de programe, 
precum si pentru celelalte cheltuieli, 
stabilite în conditiile legii, asigurându-se 
anual o crestere a alocatiilor bugetare, astfel 
încât în anul 2010 sa se atinga nivelul de 
1% din produsul intern brut. 
 
 
 
(6)Cheltuielile necesare pentru realizarea 
sau achizitionarea de noi instalatii si 
obiective speciale de interes national, 
precum si cheltuielile necesare pentru 
dezvoltarea instalatiilor si obiectivelor 
existente reprezinta cheltuieli de investitii 
finantate integral sau partial de la bugetul de 
stat. Aceste cheltuieli se cuprind în 
proiectele bugetului de stat, pe baza listei de 
investitii, elaborata de ordonatorii principali 
de credite, la propunerea institutelor 
nationale din coordonarea acestora si cu 
avizul autoritatii de stat pentru cercetare-
dezvoltare. 
 

13. La articolul I, dupa punctul 27 se 
introduce un nou punct, pct.271 cu 
urmatorul cuprins: 
„27.1 La articolul 49, alineatele (3) si (6), vor 
avea urmatorul cuprins: 
 
 
„(3)Din fonduri publice se aloca sume pentru 
actiuni finantate pe baza de programe, precum 
si pentru celelalte cheltuieli, stabilite în 
conditiile legii, asigurându-se anual o crestere a 
alocatiilor bugetare, astfel încât în anul 2012 sa 
se atinga nivelul de 1% din produsul intern brut. 
 
 
 
 
(6)Cheltuielile necesare pentru realizarea sau 
achizitionarea de noi instalatii si obiective 
speciale de interes national, precum si 
cheltuielile necesare pentru dezvoltarea 
instalatiilor si obiectivelor existente reprezinta 
cheltuieli de investitii finantate integral sau 
partial de la bugetul de stat. Aceste cheltuieli se 
cuprind în proiectele bugetului de stat, pe baza 
listei de investitii, elaborata de ordonatorii 
principali de credite, la propunerea academiilor 
care au in subordine/coordonare institutele si 
statiunile de cercetare a institutelor nationale 
din coordonarea acestora si cu avizul autoritatii 
de stat pentru cercetare-dezvoltare. 
 

13. La articolul I, dupa 
punctul 27 se introduce un nou 
punct, pct.271 cu urmatorul 
cuprins: 
„27.1 La articolul 49, alineatele 
(3) si (6), vor avea urmatorul 
cuprins: 
„(3)Din fonduri publice se aloca 
sume pentru actiuni finantate pe 
baza de programe, precum si 
pentru celelalte cheltuieli, 
stabilite în conditiile legii, 
asigurându-se anual o crestere a 
alocatiilor bugetare, astfel încât 
în anul 2020 sa se atinga nivelul 
de 1% din produsul intern brut. 
 
(6)Cheltuielile necesare pentru 
realizarea sau achizitionarea de 
noi instalatii si obiective speciale 
de interes national, precum si 
cheltuielile necesare pentru 
dezvoltarea instalatiilor si 
obiectivelor existente reprezinta 
cheltuieli de investitii finantate 
integral de la bugetul de stat. 
Aceste cheltuieli se cuprind în 
proiectele bugetului de stat, pe 
baza listei de investitii, elaborata 
de ordonatorii principali de 
credite, la propunerea 
autorităților publice centrale şi 

Atingerea ţintei de 1% din 
PIB investiţie publică în 
2012 este imposibil de 
atins. Pentru corelare cu 
pozitia României 
referitoare la strategia 
EUROPA 2020 acestă ţintă 
este stabilită pentru 2020 
 
Se impune având în vedere 
finanţarea integrală de la 
bugetul de stat. 
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a academiilor care au in 
subordine/coordonare institutele 
si statiunile de cercetare, a 
institutelor nationale din 
coordonarea acestora si cu avizul 
autoritatii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
 
Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 

9. 41. Articolul 75 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
 
 
„(1)Rezultatele cercetarilor obtinute pe baza 
derularii unui contract de cercetare-
dezvoltare sau inovare finantat partial sau 
total din fonduri publice apartin 
contractorilor care executa în mod direct 
activitatile prevazute în contractul de 
finantare si/sau angajatilor acestora, 
conform contractelor de finantare si 
legislatiei în vigoare referitoare la titlurile 
de proprietate industriala si drepturile de 
autor. În cazul executiei de catre mai multi 
contractori, repartizarea între contractori a 
drepturilor asupra rezultatelor se face 
conform acordului prealabil al 
contractorilor, stabilit în scris. 
(2)Rezultatele cercetarilor prevazute la alin. 
(1) sunt administrate de proprietarii 
acestora, cu toate drepturile care decurg din 
calitatea de proprietar. 
 

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

18. La articolul I punctul 41 
articolul 75, alineatele (1), (2) 
şi (4) vor avea urmatorul 
cuprins : 
„(1) Rezultatele cercetarilor 
obtinute pe baza derularii unui 
contract de cercetare-dezvoltare 
sau inovare finantat partial sau 
total din fonduri publice apartin 
contractorilor care executa în 
mod direct activitatile prevazute 
în contractul de finantare, 
conform contractelor de 
finantare si în acord cu 
legislaţia în vigoare referitoare la 
titlurile de proprietate 
industriala. În cazul executiei de 
catre mai multi contractori, 
repartizarea între contractori a 
drepturilor asupra rezultatelor se 
face conform acordului prealabil 
al contractorilor, stabilit în scris. 
(2)Rezultatele cercetarilor 
prevazute la alin. (1) sunt 

Legislaţia în materie de 
proprietate industrială 
stabileşte clar drepturile de 
proprietate, în particular 
Legea nr.64/1991 
republicată privind 
brevetele de invenţie, art. 
5. Pentru consecvenţă. 
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(3)Documentatiile, colectiile si bazele de 
date de interes national, precum si unitatile 
sau institutiile în a caror custodie acestea 
sunt pastrate sunt stabilite prin ordin al 
conducatorului autoritatii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. La nivelul autoritatii 
de stat pentru cercetare-dezvoltare se 
înfiinteaza si se pastreaza registrul 
documentatiilor, colectiilor si bazelor de 
date de interes national. 
(4)În cazul desfiintarii persoanei juridice 
care pastreaza în custodie o documentatie, 
colectie sau baza de date de interes national, 
acestea sunt preluate în custodie de catre o 
alta institutie publica desemnata de 
autoritatea de stat pentru cercetare-
dezvoltare, ramânând în continuare sub 
controlul autoritatii de stat pentru cercetare-
dezvoltare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5)Autoritatea de stat pentru cercetare-
dezvoltare poate stabili, prin ordin, o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)În cazul desfiintarii persoanei juridice care 
pastreaza în custodie o documentatie, colectie 
sau baza de date de interes national, acestea 
sunt preluate în custodie de catre o alta institutie 
publica  desemnata de autoritatea de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, ramânând în continuare 
sub controlul autoritatii de stat pentru cercetare-
dezvoltare, sau sunt repartizate unei alte 
unitati de cercetare stiintifica.” 
 
 
 

administrate de proprietarii 
acestora, în concordanţă cu 
prevederile legislaţiei de 
proprietate industrială. 
 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)În cazul desfiintarii persoanei 
juridice care pastreaza în 
custodie o documentatie, colectie 
sau baza de date de interes 
national, acestea sunt preluate în 
custodie de catre o alta institutie 
publica  desemnata de autoritatea 
de stat pentru cercetare-
dezvoltare, ramânând în 
continuare sub controlul 
autoritatii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare, sau sunt 
repartizate unei alte unitati de 
cercetare stiintifica, de drept 
public.” 
 
Comisia pentru industrii şi 
servicii 
 
Nemodificat. 



 13

0 1 2 3 4 

metodologie de identificare, evaluare si 
luare în evidenta a documentatiilor, 
colectiilor si bazelor de date de interes 
national, care sa includa si procedurile de 
asigurare a unor seturi de copii ale acestora, 
în cazurile în care acest lucru este posibil.”
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