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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din zilele de 05, 06 și 07 iunie 2018
Ordinea de zi a ședințelor a fost următoarea:
Marți, 05 iunie 2018
I. RAPORT
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2011 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică. PLx 377/2011. Retrimis de la Plen. Raport suplimentar. Termen:
10 aprilie 2012. Iniţiator: Guvern. C.D. – Cameră decizională.
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2015 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică. PLx. 839/2015. Raport. Termen: 17 decembrie 2015. Iniţiator:
Guvern. C.D. – Cameră decizională.
II. DEZBATERE
Oportunități, deschideri creative, dificultăți ale evoluției sistemului național de
cercetare - dezvoltare - inovare din România în raport cu cel european.
Dezbatere. Prezentarea strategiei Ministerului Cercetării și Inovării.
Invitat: domnul prof. univ. dr. ing. Nicolae Burnete - Ministrul Cercetării și Inovării
III. DIVERSE
Miercuri, 06 iunie 2018 și joi, 07 iunie 2018
Studiu individual asupra proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei
Marți, 05 iunie 2018
Lucrările ședinței au fost conduse de doamna deputat Camelia Gavrilă, președintele
Comisiei, care a prezentat ordinea de zi.
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a propus ca lucrările ședinței să înceapă
cu punctului II - Dezbatere.
Ordinea de zi modificată și programul de lucru au fost aprobate cu unanimitatea
voturilor celor prezenți.
În cadrul Dezbaterii, domnul prof. univ. dr. ing. Nicolae Burnete, Ministrul Cercetării
și Inovării, a prezentat rolul și structura organizatorică a ministerului, sistemul național de
cercetare, dezvoltare și inovare și cadrul legislativ actual în domeniu, precum și actele

normative pe care ministerul vrea să le modifice și să le adopte în perioada următoare. De
asemenea, a prezentat instituțiile de cercetare, dezvoltare și inovare care se află în subordinea
și în coordonarea ministerului.
În continuare, domnul ministru Nicolae Burnete a prezentat proiectele strategice cu
colaborare internațională pentru dezvoltarea infrastructurii de cercetare: ELI-NP / Extreme
Light Infrastructure – Nuclear Physics; DANUBIUS – RI / Infrastructură pan-europeană în
domeniul râuri-mări; ALFRED – Advanced Lead Fast Reactor European Demonstrator.
Domnul ministru Nicolae Burnete a făcut referire și la Acordul de cooperare în
domeniul științei și tehnologiei între Guvernul României și Guvernul SUA, semnat la
15.07.1998, Washington, aprobat prin Hotărârea guvernului nr. 10/12.01.2000, intrat în
vigoare la data de 05.04.2000. Începând cu anul 2017, dezvoltarea cooperării cu SUA a fost
menționată specific în programele de guvernare 2017-2020, mai apoi 2018-2020, aprobate de
către Parlamentul României. În acest sens, domeniul cercetare-inovare a fost inclus în
Parteneriatul Strategic România-SUA pentru secolul XXI, iar în cadrul reuniunilor bilaterale
(organizate și gestionate de MAE), domeniul CDI a fost permanent în atenția reprezentanților
Ambasadei SUA la București. S-a prezentat și Planul național de cercetare, dezvoltare și
inovare 2015-2020 (PNCDI III), care reprezintă instrumentul principal de implementare a
Strategiei Naționale CDI 2014-2020, prin care se asigură: coordonarea, corelarea și realizarea
politicilor naționale în domeniul cercetării-dezvoltării și cunoașterii, corelarea politicilor din
domeniul cercetării-dezvoltării și al inovării cu prioritățile de dezvoltare economică și socială
susținute de ansamblul politicilor guvernamentale, coerența și continuitatea activităților din
domeniul cercetării-dezvoltării, al cunoașterii și al inovării.
Domnul ministru a menționat că se urmărește stimularea investițiilor CDI din sectorul
privat prin măsuri sinergice, care includ: promovarea facilităților fiscale, deducerea în
proporție de 50% a cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare, amortizarea accelerată pentru
echipamentele CD, scutirea totală de impozit pentru veniturile obținute din proiectele CDI,
măsurile de creștere a interesului și gradului de implicare a firmelor în activități CDI, prin
difuzarea și diseminarea rezultatelor cercetării în cadrul a numeroase manifestări științifice și
expoziționale desfășurate pe plan național și internațional. Pentru anul 2020 se urmărește
atingerea nivelului de 1% din PIB, conform proiecției anuale de creștere promovată prin
Strategia Națională pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 (SNCDI). Ministrul
Cercetării a vorbit și despre situația și măsurile de stimulare a personalului din cercetaredezvoltare, despre recunoașterea cercetării științifice și inovative românești peste hotare și
despre măsurile legislative pe care ministerul cercetării și inovării le va iniția și promova în
perioada 2018-2020.
Domnul ministru Nicolae Burnete și-a încheiat prezentarea prin a sublinia că, pentru a
permite domeniului cercetării, dezvoltării și inovării să-și îndeplinească rolul de motor al
creșterii și menținerii competitivității economice, de platformă de dezvoltare și vector real al
viitorului, o necesitate majoră o reprezintă reconsiderarea dimensiunilor construcției bugetare
și a cadrului fiscal-bugetar multianual, fapt asumat prin documentele strategice naționale.
Doamna prof. dr. Camelia Gavrilă a întrebat dacă există în preocupările și programele
ministerului domeniile umaniste de cercetare și ce proiecte, demersuri, investiții se regăsesc în
acest domeniu.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon și domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol au făcut
referire 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 și la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind
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cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aflate pe ordinea de zi a Comisiei, și au
întrebat dacă ministerul susține adoptarea acestora.
Domnul vicepreședinte Szabo Odon a precizat că în diferite zone ale țării, parcurile
științifice și tehnologice derulează proiecte în cadrul programului operativ regional și a dorit
să știe dacă, la nivel de minister, se are în vedere urmărirea finalizării acestor proiecte.
Domnul deputat Sorin Dan Moldovan a întrebat dacă este posibilă creșterea finanțării
cercetării din bani publici, cu 30% mai mult față de anul 2016, având în vedere evoluția din
anii precedenți, când bugetul inițial propus pentru cercetare a fost diminuat prin rectificările
bugetare.
Doamna deputat Raluca Turcan a făcut unele comentarii critice legate de finanțarea
domeniului și a întrebat care este suma atrasă din fonduri europene pentru cercetare.
Domnul ministru Nicolae Burnete a precizat că se urmărește recuperarea restanțelor
înregistrate în cadrul competițiilor pe proiecte, atât în ceea ce privește elaborarea ghidurilor de
finanțare, cât și modul de desfășurare a acestora, create datorită inexistenței unor norme clare
și evaluării greoaie a proiectelor. Totodată, tot în această direcție, ministerul lucrează la
armonizarea legislației interne cu cea europeană și eliminarea contradicțiilor existente, ce
creează în prezent o serie de blocaje, în special financiare. În ceea ce privește o lege privind
statutul personalului de cercetare-dezvoltare, aceasta se află în dezbatere la minister și va fi
finalizată în cursul anul 2018. Referitor la sumele atrase din fondurile europene, domnul
ministru Nicolae Burnete a specificat că au fost contractate 577-580 milioane de euro, dintre
care 158 milioane euro au fost deja plătite.
Domnul ministru Nicolae Burnete a menționat că Ordonanţa Guvernului nr.6/2011 și
Ordonanţa Guvernului nr.41/2015, prin amendamentele propuse și susținute de minister, vin în
sprijinul cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, precum și în derularea noul program
nucleu necesar institutelor de cercetare. De aceea, a rugat membrii Comisiei să analizeze cu
celeritate cele două acte normative în sensul adoptării acestora și transmiterii spre promulgare
a legilor de aprobare.
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a susținut necesitatea elaborării unui cod
al cercetări, dar și o lege unitară a cercetării în România, în contextul unor modificări
succesive.
Doamna secretar Mihaela Huncă a felicitat ministerul pentru deblocarea unor proiecte
de anvergură și pentru finanțarea unor noi proiecte de importanță majoră. În vederea unei
dezvoltări sănătoase și durabile în domeniul cercetării, doamna deputat Mihaela Huncă a
propus să fie avută în vedere și promovarea proiectelor de cercetare locale, care pot să
genereze atât recurse financiare, cât și umane și găsirea unor modalități de finanțare a
acestora, nu numai din fonduri europene, ci și din finanțare publică.
Doamna prof. dr. Camelia Gavrilă a subliniat că prezentarea a fost una necesară
membrilor Comisiei pentru a se cunoaște în detaliu activitatea desfășurată de către minister și
institutele de cercetare și a apreciat obiectivitatea demersurilor ministerului, pentru țintele
propuse, luciditatea analizei și seriozitatea echipei ministeriale.
În continuarea ședinței, s-a trecut dezbaterea 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 (PLx 377/2011).
Doamna președinte prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat proiectul de lege care
modifică şi completează Ordonanţa 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, vizând modificarea definiţiilor activităţilor de
cercetare-dezvoltare conform celor uzitate în plan european şi internaţional, posibilitatea
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accesării finanţării de către unităţile de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică - cum ar
fi centrele sau laboratoarele înfiinţate în cadrul unor universităţi sau institute naţionale,
schimbarea procedurii de evaluare a institutelor, de cercetare-dezvoltare, introducerea unui
mecanism de finanţare.
Ședința Comisiei a continuat cu dezbaterea textului ordonanței și a amendamentelor
depuse.
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți,
adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise.
Dezbaterile au continuat cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind
cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (PLx. 839/2015).
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul
derulării proceselor de evaluare în vederea certificării.
Membrii Comisia au analizat și votat textului ordonanței și amendamentele depuse.
În urma dezbaterii, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți,
adoptarea proiectului de Lege cu amendamente admise.
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:
Din partea Ministerul Educaţiei Naţionale
- Groza Ioan Ștefan - secretar de stat
Din partea Ministerului Cercetării și Inovării
- Nicolae Burnete - ministru
- Daniel Ionescu - secretar general adjunct
- Flaviu Turcu - consilier
Din partea Ministerului Finanțelor Publice
- Samoilă Daniel - consilier
Din partea Federației Sindicatelor Lucrărilor din Cercetare - Proiectare din
România
- Radu Minea - președinte
Din partea Patronatului Român din Cercetare și Proiectare
- Ion Stanciulescu - președinte.
La şedinţa Comisiei de marți, 05 iunie 2018 au fost prezenţi următorii deputați:
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Anton Anton, Biro
Zsolt-Istvan, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Nicolae, Cristina-Ionela
Iurișniți, Mara Mareș, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo Florin,
Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Stan Viorel, Teiș Alina,
Tîlvăr Angel - înlocuit de domnul deputat Silviu Macovei, Todor Adrian, Turcan Raluca,
Zisopol Dragoș Gabriel.
La şedinţa Comisiei au absentat domnii deputați Turcescu Robert Nicolae - secretar,
Cîmpeanu Sorin Mihai.
În zilele de miercuri, 06 iunie și joi, 07 iunie 2018, lucrările Comisiei au avut pe
ordinea de zi studiu individual asupra proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru a
Comisiei.
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La şedinţa Comisiei de miercuri, 06 iunie 2018 au fost prezenţi următorii deputați:
Gavrilă Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte, Șotcan Theodora vicepreședinte, Szabo Odon - vicepreședinte, Huncă Mihaela - secretar, Anton Anton, Biro
Zsolt-Istvan, Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Nicolae,
Cristina-Ionela Iurișniți, Mara Mareș, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan,
Nicoară Romeo Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel,
Stan Viorel, Teiș Alina, Tîlvăr Angel, Todor Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.
La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Turcescu Robert Nicolae - secretar.
La şedinţa Comisiei de joi, 07 iunie 2018 au fost prezenţi următorii deputați: Gavrilă
Camelia - președinte, Cherecheș Florica - vicepreședinte Șotcan Theodora - vicepreședinte,
Huncă Mihaela - secretar, Turcescu Robert Nicolae - secretar, Anton Anton, Biro Zsolt-Istvan,
Cîmpeanu Sorin Mihai, Cîtea Vasile, Cosma Lavinia Corina, Georgescu Nicolae, CristinaIonela Iurișniți, Mara Mareș, Meiroșu Marilena-Emilia, Moldovan Sorin Dan, Nicoară Romeo
Florin, Rădulescu Alexandru, Rădulescu Dan Răzvan, Romanescu Cristinel, Stan Viorel, Teiș
Alina, Tîlvăr Angel, Todor Adrian, Turcan Raluca, Zisopol Dragoș Gabriel.
La şedinţa Comisiei a absentat domnul deputat Szabo Odon - vicepreședinte.
PREŞEDINTE
Prof. dr. Camelia GAVRILĂ
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