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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 COMISIA PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 

                                                                Bucureşti, 19 decembrie 2022 

PLx. 791/2022 

 

   Către, 

 

BIROUL PERMANENT AL 

CAMEREI DEPUTATILOR  

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 

integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din 

România în Spațiul european de cercetare, precum și pentru modificarea 

Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea 

tehnologică, trimis, spre dezbatere în fond, Comisiei pentru știință și tehnologie, cu 

adresa nr. PL x. 791/2022. 

 

Președinte, 

 

Dragoș Gabriel ZISOPOL 
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                                                                             PARLAMENTUL ROMÂNIEI                           

                                                                              CAMERA DEPUTAŢILOR 
   

COMISIA PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE 

                                                                                                                            

Bucureşti, 19 decembrie 2022 

                PLx. 791/2022 

 

RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România 

în Spațiul european de cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea 

ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică 

 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Comisia pentru știință și tehnologie a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de 

Lege privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de 

cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea 

tehnologică, trimis cu adresa nr. PL x. 791/2022 și înregistrat cu nr.4c-24/203/2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 1350 din 7 decembrie 2022. 
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Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.7716 din 7 decembrie 2022. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 19.12.2022, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia 

României, republicată. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare din 

România, în vederea reducerii gradului ridicat de fragmentare a sistemului național de cercetare-dezvoltare, acestea fiind 

încurajate să utilizeze în comun resursele proprii și infrastructurile aferente cu scopul de a-și îmbunătăți performanța științifică, 

pentru o mai bună integrare în Spațiul european de cercetare. 
 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

comisia a examinat proiectul de lege în şedinţa din data de 19 decembrie 2022. 

Membrii Comisiei pentru știință și tehnologie au participat la dezbateri conform listei de prezență. La dezbaterea 

proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile art. 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, domnul Marius -Viorel Poșa – subsecretar de stat în cadrul Ministerului Cercetării, 

Inovării și Digitalizării. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi adoptarea proiectului de Lege privind 

integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare, precum 

și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, în forma 

adoptată de Senat, cu amendamente admise,  prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

      

Preşedinte Secretar 

Dragoș Gabriel ZISOPOL 

 

Ognean CRÎSTICI 
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ANEXA:  

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 

crt. 

FORMA  

adoptată de Senat 

 

AMENDAMENT OBSERVAȚII 

1.  Art. 15 alin (1) Prin derogare de la prevederile 

art. 21 din OG nr. 57/2002, conducerea INCD 

care trece în subordinea unei  instituții de 

învățământ superior de stat se exercită de către 

consiliul de administraţie, format din 9 

persoane, din care fac parte, în mod 

obligatoriu: 

a) 4 reprezentanți ai  instituției de 

învățământ superior de stat în subordinea 

căreia se află INCD, dintre care cel puțin unul 

este asistent de cercetare științifică sau 

cercetător științific; 

 

b) un  reprezentant al MCID; 

 

c) preşedintele Consiliului ştiinţific al 

INCD; 

 

d) directorul general al INCD, care este şi 

preşedintele consiliului de administraţie;  

 

Art. 15 alin (1) Prin derogare de la prevederile art. 21 

din OG nr. 57/2002, conducerea INCD care trece în 

subordinea unei  instituții de învățământ superior de 

stat se exercită de către consiliul de administraţie, 

format din 7 sau 9 persoane, din care fac parte, în mod 

obligatoriu: 

 

a) 4 reprezentanți ai  instituției de învățământ 

superior de stat în subordinea căreia se află INCD, 

dintre care cel puțin unul este asistent de cercetare 

științifică sau cercetător științific; 

 

 

b) un  reprezentant al MCID; 

 

c) preşedintele Consiliului ştiinţific al INCD; 

 

 

d) directorul general al INCD, care este şi 

preşedintele consiliului de administraţie;  

 

 

Autor: Comisia pentru știință și tehnologie 
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Nr. 

crt. 

FORMA  

adoptată de Senat 

 

AMENDAMENT OBSERVAȚII 

2. - După alin.(14) al art. 19 se introduce un nou alineat, 

alin.(15), cu următorul cuprins: 

 

 (15) Organizațiile de cercetare încadrate în clasele 1 

și 2 de performanță pentru integrare sunt 

considerate acreditate din punctul de vedere al 

activității de cercetare, dezvoltare și inovare în 

sensul  art.33 din OG 57/2002, pe toată durata de 

valabilitate a evaluării performanței pentru 

integrare, fără a mai fi necesară o evaluare 

suplimentară în vederea acreditării. 

 

 

Autor: Comisia pentru știință și tehnologie 
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