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      S I N T E Z A 

  lucrărilor Comisiei din zilele de 20 şi 21 mai 1997 

 

 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările în 

zilele de 20 şi 21 mai,  având următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei nr.8/1997 privind 

stimularea cecetării-dezvoltării şi inovării - continuarea discuţiilor pe articole. 

În urma dezbaterilor Comisia a votat articolele 7 - 32, majoritatea din 

acestea în unanimitate. Cu majoritate s-au votat articolele 15 şi 20. 

La Capitolul II, Art.7 s-a prevăzut analizarea şi avizarea Planului Naţional 

de către Consiliul Interministerial pentru Ştiinţă şi Tehnologie. 

 La Art.8 s-a stabilit componenţa Colegiului Consultativ care reflectă atât 

competenţa ştiinţifică cât şi cererea şi oferta din domeniul cercetării - dezvoltării. 

La Art.10 s-a prevăzut ca obiectivele strategice urmărite prin Planul 

Naţional să fie stabilite şi actualizate de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei 

în concordanţă cu priorităţile politicilor economice şi sociale ale Guvernului fără a 

se menţiona acestea. 

La Capitolul III -  Art.12 s-au prevăzut fonduri separate pentru consultanţă, 

expertiză, analize, monitorizări, etc. pentru evaluarea şi controlul conducerii 

programelor şi proiectelor. 

La Art.20 s-a introdus competenţa persoanei fizice conducător de proiect. 

Această competenţă este evaluată de către comisiile de experţi ale conducătorilor 

de programe. Se exceptează de la evaluare profesorii universitari, conferenţiarii 

universitari precum şi cercetătorii ştiinţifici atestaţi. 
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La Capitolul IV - Art.23 s-a prevăzut ca personalul care participă la 

realizarea proiectelor cuprinse în Planul Naţional de cercetare-dezvoltare să 

beneficieze pentru venitul salarial obţinut din această activitate de o reducere de 

impozit de 50 %. 

Au rămas în discuţie: Art.6, aşteptându-se punerea de acord a Ministerului 

Cercetării şi Tehnologiei cu Academia Română în ceea ce priveşte definiţiile 

specifice domeniului şi un articol nou care să prevadă noţiunea de risc în cercetare 

şi asumarea acestuia de către stat. 

Din numărul total al membrilor comisiei de 29, au absentat motivat, fiind în 

delegaţie următorii: 

- Ionescu Alexandru - Grupul parlamentar PNTCD-CE 

- Săndulescu Aureliu Emil - Grupul parlamentar PNTCD-CE 

- Stoica Mariana Valeria - Grupul parlamentar USD-PD. 

Au participat în calitate de invitaţi din partea iniţiatorului dl. Mircea Puşcă, 

secretar de stat, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei,  Roşu Domniţa director 

general, Asanică Gheorghe director general, Canghizer Victor consilier al 

ministrului cercetării şi tehnologiei. 

 
 
 
                 PREŞEDINTE,  
                                        
     Prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu          
 

 

 
  

 

  


