
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 124/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 
privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 124 din 1 octombrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din  
14 octombrie 2008, cu următoarele modificări şi completări: 

 
1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 1 se 

modifică şi va avea următorul cuprins:  
„Art. 1. – (1) Se aprobă înfiinţarea Unităţii Executive pentru 

Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice 
Universitare ca instituţie publică cu personalitate juridică, organ de 
specialitate al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 

 
2. La articolul I, punctul 2 se abrogă. 
 
 
 



 2

3. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, 
pct. 21, cu următorul cuprins: 

„21. După articolul 2 se introduce un nou articol, art. 21,  
cu următorul cuprins: 

«Art. 21. – La solicitarea sau cu avizul  Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, Unitatea Executivă pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare 
desfăşoară activităţi privind implementarea în sistem descentralizat a 
politicilor şi programelor Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
privind finanţarea învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice.»” 

 
4. La articolul I punctul 3, articolul 3 se modifică şi va avea 

următorul cuprins:  
„Art. 3. – Atribuţiile Unităţii Executive pentru Finanţarea 

Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare sunt:  
a) asistă Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului 

Superior şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul 
Superior în aplicarea politicilor elaborate de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării, pe baza propunerilor celor două consilii;  

b) asigură condiţiile materiale şi financiare necesare organizării 
competiţiilor pentru granturi, realizează întregul proces operativ pentru 
selectarea şi auditarea proiectelor şi programelor propuse spre finanţare 
de cele două consilii şi sprijină managementul financiar al acestora;  

c) întocmeşte documentaţia pentru alocarea resurselor financiare 
de la bugetul de stat şi din alte venituri pentru finanţarea învăţământului 
superior şi a cercetării ştiinţifice universitare, în conformitate cu 
deciziile Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior 
şi ale Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul 
Superior, pe baza legislaţiei în vigoare;  

d) asigură buna desfăşurare a activităţii curente a Consiliului 
Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Consiliului 
Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior în relaţiile cu 
instituţiile de învăţământ superior, cu alte organizaţii şi instituţii publice 
sau private;  

e) administrează şi gestionează resursele destinate activităţilor 
Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi ale 
Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, 
în conformitate cu deciziile celor două consilii, în condiţiile legii; 



 3

f) conduce în sistem descentralizat, implementează, 
monitorizează şi evaluează  programe şi proiecte de dezvoltare 
instituţională şi de sistem, precum şi programe şi proiecte de cercetare 
ştiinţifică,  cu finanţare naţională sau internaţională, cu avizul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării  şi Inovării.” 

 
4. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 5 se 

modifică şi va avea următorul cuprins:  
„Art. 5.  – (1) Numărul maxim de posturi cu finanţare de la 

bugetul de stat aprobat pentru Unitatea Executivă pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice Universitare este de 42, 
cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru instituţiile din subordine 
finanţate integral de la bugetul de stat.” 

 
5. La articolul I punctul 5, articolul 6 se modifică şi va avea 

următorul cuprins:  
„Art. 6. – (1) Finanţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea 

Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare se asigură 
din alocaţii de la bugetul de stat şi din alte surse, inclusiv din 
participarea la proiecte cu finanţare internă sau internaţională. 

(2) Pentru realizarea de programe şi proiecte cu finanţare internă 
sau internaţională şi pentru activităţi de evaluare  executate la cererea 
unor instituţii din România sau din străinătate se pot organiza activităţi 
finanţate integral din venituri proprii, inclusiv unităţi interne de 
implementare pentru programe/proiecte specifice, cu avizul sau la 
solicitarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.  

(3) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate 
integral din venituri proprii, prevăzute la alin. (2),  se întocmeşte şi se 
aprobă odată cu bugetul Unităţii Executive pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare. Soldul se 
reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 12 mai 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 
din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Roberta  Alma  Anastase 


