
 
 
 
 
 

 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
L E G E 

 

pentru stimularea elitelor cercetării ştiinţifice 
 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

Art. I. - Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a Educaţiei Naţionale, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 
2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 

Alin. (1) al art. 196 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

(1) Se înfiinţează Institutul de Studii şi Cercetări Avansate din 
România, având ca obiectiv principal susţinerea elitelor ştiinţifice româneşti 
din ţară şi din diaspora. Metodologia de înfiinţare şi organizare a acestuia se 
elaborează de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi se adoptă 
prin hotărâre a Guvernului, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare 
a prezentei legi. 
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La art. 196, după alin. (1) se introduc cinci alineate noi cu 
următorul cuprins: 

(2) Institutul de Studii şi Cercetări Avansate din România se 
finanţează de la bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, din 
resurse financiare nerambursabile, din donaţii şi din alte surse. 

(3) Până la data de 15 februarie a fiecărui an, Institutul de Studii şi 
Cercetări Avansate din România lansează apeluri pentru competiţii 
naţionale în scopul finanţării proiectelor de cercetare individuale sau în 
echipe. Selecţia proiectelor se realizează de către echipe de experţi din ţară 
şi străinătate, iar desemnarea câştigătorilor nu poate depăşi data de 15 iunie. 
          (4) Durata proiectelor finanţate nu poate fi mai mică de 30 de luni şi 
nu poate depăşi 42 de luni. Numărul minim de cercetători finanţaţi anual nu 
poate fi mai mic de 250. Cota anuală a granturilor individuale anuale nu pot 
fi mai mică de 90.000 lei brut, iar granturile pentru echipele de cercetare nu 
pot fi inferioare a 80.000 lei brut pentru fiecare membru al echipei de 
cercetare. 

(5) Jumătate din granturile individuale de cercetare finanţate de către 
Institutul de Studii şi Cercetări Avansate din România vor fi rezervate 
cercetătorilor care au obţinut titlul de doctor la universităţi din străinătate 
sau în acorduri de cotutelă cu o universitate din străinătate în ultimii zece 
ani înainte de participarea la competiţie. Pentru granturile derulate în echipe 
de cercetători, minimum unul dintre aceştia trebuie să fie cercetător din 
diaspora. 

(6) Toţi cercetătorii finanţaţi de Institutul de Studii şi Cercetări 
Avansate din România au obligaţia ca, pe durata finanţării contractului de 
cercetare, să-şi desfăşoare activitatea în România. 

 

Art. II. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

 
 

La alin. (1) al art. 42 se introduce o nouă literă y) care va avea 
următorul cuprins:  

y) veniturile din salarii pentru primii trei ani de la încadrare, pentru 
cercetătorii din diaspora care încheie un contract de muncă în România, 
contract care nu poate avea o durată mai mică de trei ani. 

 



 3

Art. III. - Elitele cercetării ştiinţifice din ţară sau din diaspora care 
încheie un contract de muncă pentru o perioadă minimă de trei ani sau pe o 
perioadă nedeterminată, în mediul rural sau în oraşe care au un număr mai 
mic de 50.000 de locuitori, care nu deţin în proprietate imobile în localităţile 
respective, pot solicita autorităţilor administraţiei publice locale obţinerea în 
concesiune pentru o perioadă de 49 ani a unor suprafeţe de teren de 400 mp, 
cu destinaţia expresă construire locuinţă personală. Pe perioada concesiunii, 
suprafaţa de teren nu poate căpăta altă destinaţie şi nici nu poate fi închiriată 
sau utilizată de către terţe persoane. La sfârşitul perioadei de concesiune, 
concesionarul poate cumpăra terenul la o valoare medie a pieţei la 
momentul achiziţiei. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera Deputaţilor în 
forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată. 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
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