
 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,ŞTIINŢĂ, 
           TINERET ŞI SPORT 
 
BUCUREŞTI: 28 mai 1997 
Nr. 287/XXXVI/9/1997 
 
 
 

 

         SINTEZA   

          lucrărilor comisiei din ziua de 28 mai 1997 

 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 28 mai 1997, 

având următoarea ordine de zi: 

1. Ordonanţa nr.8/1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării şi inovării. Documentare în unele 

unităţi de cercetare ştiinţifică şi dezbaterea problemelor specifice domeniului. 

La propunerea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei s-au introdus două articole noi (art.3 şi art.23) 

şi un alineat nou. Acestea sunt: 

Art.3 - nou - Conform principiilor statului democratic nu există limitări sau constrângeri privind 

activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare. În principal aceasta se poate desfăşura în cadrul categoriilor de 

unităţi prezentate mai jos, indiferent de tipul de proprietate şi de forma de organizare a acestora: 

a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare; 

b) unităţi de cercetare-dezvoltare, organizate ca instituţii publice, în subordinea autorităţilor 

administraţiei publice centrale; 

c) unităţi sau structuri de cercetare-dezvoltare din cadrul învăţământului superior; 

d) unităţi de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, organizate ca instituţii publice; 

e) unităţi de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură, organizate ca institute naţionale de 

cercetare-dezvoltare sau ca instituţii publice; 

f) societăţi comerciale de cercetare-dezvoltare, unităţi sau compartimente din cadrul societăţilor 

comerciale sau regiilor autonome, precum şi unităţi de cercetare-dezvoltare în subordinea regiilor autonome; 

g) muzee şi alte unităţi cu personalitate juridică. 

Art.23 - nou - Prin utilizarea instrumentelor financiare, statul acceptă existenţa şi preluarea riscului 

pe piaţă pentru finanţările de la bugetul de stat în vederea implementării politicilor de cercetare-dezvoltare şi 

inovare. Încadrarea în situaţia de eşec este constatată de Ministerul Cercetării şi Tehnologiei pe baza unor 

analize efectuate de experţi. Eşecul pe piaţă nu presupune obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite. 

Art.18, alin.nou - După caz, ofertele proiectelor sunt evaluate de către comisii de evaluare pe baza 

unor criterii şi proceduri specifice elaborate de către Ministerul Cercetării şi Tehnologiei.  

Aceste noi propuneri ale Ministerului Cercetării şi Tehnologiei au fost aprobate în unanimitate. 

Plenul Comisiei a acordat votul de ansamblu asupra Ordonanţei nr.8/1997. 

A rămas în discuţie Art.6 care devine Anexă la legea de aprobare a Ordonanţei nr.8/1997. 
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Comisia a efectuat o vizită de documentare în unităţi de cercetare-dezvoltare din domeniul 

agriculturii, subordonate Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, la invitaţia acesteia. 

S-au purtat discuţii cu cercetătorii asupra programelor de cercetare, legislaţiei cu privire la 

finanţarea activităţii de cercetare-dezvoltare şi cu privire la transferul tehnologic. 

Comisia a fost prezentă în totalitate. 

Au participat  în calitate de invitaţi din partea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei : 

- Roşu Domniţa - director general 

- Asanică Gheorghe - director general 

- Canghizer Victor - consilierul ministrului. 

 

 

 

       PREŞEDINTE     SECRETAR 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu     Prof.univ.dr.Alexandru Ionescu 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


