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AVIZ

Cu adresa nr. 655 din 16 decembrie 2002, Biroul Permanent, conform art. 86 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat pentru examinare şi avizare Comisia pentru Buget,
Finanţe şi Bănci cu proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002
privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.

In urma examinării proiectului de Lege privind pentru completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică în şedinţa din
4.03.2003, Comisia, cu unanimitate de voturi, propune ca acesta să fie supus spre dezbatere şi
adoptare cu următoarele amendamente admise:

Nr.
crt.

Text iniţial
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Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Motivarea propunerii
amendamentelor

1. Art. 49 alin. (2)

“(2) Din bugetul de stat se
alocă fonduri pentru acţiuni
finanţate pe bază de
programe, precum şi pentru
celelalte cheltuieli, stabilite în 

La art. 49 alin. (2) se abrogă
sintagma “în cuantum minim
de 0,8 % din P.I.B.” şi va
avea următorul cuprins:
“(2) Din bugetul de stat se
alocă fonduri pentru acţiuni
finanţate pe bază de
programe, precum şi pentru
celelalte cheltuieli, stabilite în 

1. Propunerea de
acordare a unor sume
suplimentare de la
bugetul de stat în
cuantum de 0,8% din
PIB ar conduce la
cheltuieli bugetare
suplimentare în condiţiile
în care nu sunt 

asupra proiectului de Lege pentru completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea

ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
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condiţiile Legii, în cuantum
minim de 0,8% din P.I.B.,
asigurându-se , în perioada
următoare, o creştere a
acestora în concordanţă cu
tendinţele înregistrate în ţările
din Uniunea Europeană.”

condiţiile Legii, asigurându-
se , în perioada următoare, o
creştere a acestora în
concordanţă cu tendinţele
înregistrate în ţările din
Uniunea Europeană.”

precizate şi sursele din
care ar urma să fie
acoperite. În acest fel nu
se respectă prevederile
art. 15 din Legea
finanţelor publice nr.
500/2002.
2. Metoda de raportare a
unor prevederi bugetare
la procente din PIB a fost
declarată
neconstituţională prin
Decizia Curţii
Constituţionale nr.
36/1996.
3. Competenţa
constituţională de a
elabora bugetul de stat
este a Guvernului iar
Parlamentul poate
dezbate şi modifica orice
cheltuială bugetară, dar
numai în cadrul
dezbaterii legii de
aprobare a bugetului de
stat. Altfel, ar însemna că
orice prevedere bugetară
poate fi pusă în discuţie
cu prilejul dezbaterii
oricărei alte legi, ceea ce
ar contravine
prevederilor art. 62 alin.
(2) lit. b) din Constituţie.
4. Nici legislaţiile
statelor Uniunii
Europene şi nici ale
celorlalte state dezvoltate
din lume nu 

conţin o astfel de
prevedere de alocare a
unor părţi din PIB.
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2. Art. 68

“Într-un singur an, nivelul
alocat de la bugetul de stat
pentru finanţarea programului
- nucleu de cercetare –
dezvoltare, propriu unei
unităţi sau unei instituţii
prevăzute la art. 67,  nu poate
fi mai  mic de 20% şi nu
poate depăşi 60% din
veniturile din activitatea de
cercetare - dezvoltare din anul
anterior, exprimate în
termeni reali.”

Art. 68 va avea următorul
cuprins:
“Nivelul alocat într-un singur
an de la bugetul de stat pentru
finanţarea programului nucleu
de cercetare, propriu unei
unităţi sau unei instituţii
prevăzute la art. 67, nu poate
depăşi 50% din veniturile din
activitatea de cercetare –
dezvoltare din anul anterior.”

Propunerea de alocare,
pentru finanţarea
programelor – nucleu, a
minimum 20% din
veniturile realizate din
activitatea de cercetare –
dezvoltare din anul
precedent, care includ şi
veniturile încasate din
realizarea de
teme/programe/proiecte
de cercetare-dezvoltare
din Planul naţional,
programe sectoriale sau
din alte activităţi de
cercetare, nu este viabilă,
întrucât se pot ivi situaţii
în care unităţile de
cercetare pot propune
spre finanţare programe-
nucleu al căror buget
poate fi inferior nivelului
de 20% din suma totală a
veniturilor din cercetare
realizate în anul anterior.
Totodată, asigurarea
necondiţionată a unui
nivel minim de finanţare
nu încurajează unităţile şi
instituţiile de cercetare –
dezvoltare de a participa
la competiţiile organizate
pentru atribuirea
proiectelor de cercetare
finanţate în cadrul altor
programe 

sau de a identifica şi alte
surse de finanţare decât
cele bugetare.

3 Art. 73 alin. (2)
“(2) Importurile realizate de

Alineatul (2) al articolului 73
se abrogă.

Scutirile de taxa pe
valoarea adăugată sunt
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unităţile şi instituţiile de
cercetare – dezvoltare
prevăzute la art. 7 şi 8 lit. A
necesare activităţilor de
cercetare – dezvoltare şi
inovare sunt scutite de taxe
vamale şi de taxa pe
valoarea adăugată.”

reglementate prin Legea
nr. 345/2002 privind taxa
pe valoarea adăugată.
România s-a angajat faţă
de Uniunea Europeană să
respecte acquis-ul
comunitar şi să nu
introducă până la data
aderării scutiri de TVA
contrare acquis-ului. De
asemenea s-a fixat un
calendar de eliminare a
scutirilor care nu sunt în
conformitate cu
prevederile comunitare.
Întrucât propunerea de
scutire de taxa pe
valoarea adăugată şi de
taxe vamale a
importurilor realizate
contravine acquis-ului
comunitar, promovarea
acesteia ar însemna o
încălcare a
angajamentelor
României faţă de
Uniunea Europeană.
Orice încălcare a
angajamentelor asumate
poate să conducă la
întârzierea închiderii
capitolului de negociere
menţionat şi astfel la
întârzierea aderării
României la  Uniunea
Europeană.

De asemenea, trebuie
menţionat faptul că
scutirea de taxa pe
valoarea adăugată  la
import este o măsură
discriminatorie care
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creează grave distorsiuni
concurenţiale,
producătorii interni de
bunuri similare fiind
dezavantajaţi.
În plus, prin
Memorandumul
suplimentar de politici
economice şi financiare,
ratificat prin Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului
nr. 115/2002, s-a stabilit
că exceptările de taxe
vamale vor fi
reglementate exclusiv
prin tariful vamal şi vor
fi uniforme pentru toţi
agenţii economici şi că
nu vor fi introduse scutiri
fiscale sau alte noi
facilităţi fiscale
distorsionante.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

SECRETAR,

Dr. Daniel Ionescu

       

Consilieri parlamentari:
Bărdiţă Mariana
Onete Alexandru
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