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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,  
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT   
Nr. 4C-9/36/10 martie 2015 

COMISIA JURIDICĂ, DE    
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Nr.4c-11/193/10  martie 2015 

 
                           

RAPORT COMUN 
asupra 

 propunerii legislative pentru stimularea elitelor cercetării ştiinţifice  
Plx. 13/2015 

 
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

adresa nr. Plx.13 din 18 februarie 2015, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au primit spre dezbatere, în fond, propunerea 
legislativă pentru stimularea elitelor cercetării ştiinţifice (Plx. 13/2015). 

 
Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin.(8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima 
Cameră sesizată. 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 

196 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
privire la Institutul de Studii şi Cercetări Avansate din România, completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
prevederi referitoare la concesionarea unor suprafeţe de teren pentru o perioadă de 49 de ani. 

 
Consiliul Legislativ, conform adresei cu nr.152 din 16 februarie 2015, a avizat negativ 

iniţiativa legislativă. 
Consiliul Economic şi Social a avizat nefavorabil propunerea legislativă, conform 

adresei cu nr.366 din 12 februarie 2015. 
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a avizat negativ 

iniţiativa legislativă, în şedinţa din data de 3 martie 2015, cu majoritate de voturi, conform 
adresei cu nr.4c-18/110/2015. 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ iniţiativa legislativă, în 
şedinţa din data de 3 martie 2015, cu unanimitate de voturi, conform adresei cu nr.4c-
7/95/2015. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut propunerea 
legislativă în şedinţe separate. 

 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a dezbătut propunerea legislativă  

în şedinţa din data de 03 martie 2015.   
La lucrări au fost prezenţi 17 deputaţi din totalul de 27 membri ai Comisiei.  

 La dezbaterea propunerii legislative a participat, în calitate de invitat, domnul Andrei 
Gheorghe Kiraly - secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 16 voturi pentru respingere şi 1 
abţinere, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 
 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport propune plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative.  
 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din data de 10 martie 2015. 

Din numărul total de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, la 
dezbaterea proiectului de lege deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere a  
propunerii legislative pentru stimularea elitelor cercetării ştiinţifice.  
 
          Membrii celor două Comisii sesizate în fond au hotărât, în conformitate cu 
prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport 
comun de respingere a propunerii legislative pentru stimularea elitelor cercetării ştiinţifice, 
din următoarele considerente: 
 - iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare necesară implementării soluţiilor legislative 
propuse prin proiectul de act normativ, în conformitate cu prevederile art. 138 alin.(5) din 
Constituţia României, republicată, potrivit căruia: “Nici o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. Iniţiativa legislativă are implicaţii asupra 
bugetului de stat, fiind astfel aplicabile dispoziţiile art.15 din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prezentarea fişei 
financiare însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată. Totodată, potrivit 
prevederilor art. 7 din Legea responsabilităţii fiscale nr. 69/2010 şi ale art. 33 din Legea nr. 
24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuia efectuat şi un studiu de 
impact;    
 - norma propusă la alin. (5) al art. 196 din Legea nr. 1/2011 încalcă prevederile art.16 
din Constituţia României, republicată, privind egalitatea în drepturi;  
 - norma de la art. II privind scutirea de la plata impozitului pe salarii poate fi interpretată 
ca generând situaţii discriminatorii între cercetătorii din diaspora şi cei din România, 
încălcându-se astfel prevederile art.16 din Constituţia României, republicată, privind egalitatea 
în drepturi;  
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 - din textul prevăzut la art. III nu reiese natura juridică a proprietăţii terenurilor avute în 
vedere. Totodată, dacă se doreşte vânzarea terenului la sfârşitul perioadei de concesionare este 
necesară introducerea unei norme privind aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 213/1998, cu 
modificările ulterioare. În caz contrat, norma încalcă dispoziţiile alin. (4) art. 44 din 
Constituţia României, republicată, potrivit cărora bunurile proprietate publică sunt 
inalienabile; 
 - în prezent, derularea proiectelor de cercetare ştiinţifică se face în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, motiv pentru care, dacă se doreşte modificarea cadrului legal actual în 
domeniu, este necesară amendarea acestui act normativ.  
 
 În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
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