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PROCES - VERBAL 

al şedinţei Comisiei din ziua de 24 aprilie 2002 

 

La lucrările Comisiei sunt prezenţi 20 deputaţi, fiind absenţi 5 deputaţi, 

după cum urmează: 

- Andronescu Ecaterina - Grupul Parlamentar al PSD 

- Antonescu George Crin Laurenţiu - Grupul Parlamentar al PNL 

- Antonescu Napoleon Niculae - Grupul Parlamentar al PSD 

- Gingăraş Georgiu - Grupul Parlamentar al PSD 

- Radan Mihai - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale 

La lucrările Comisiei participă ca invitaţi: 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

- Adrian Câmpurean - secretar de stat 

- Gheorghe Asanică - secretar general 

- Stănciulescu Ion - preşedinte Patronate cercetare 

- Marţian - sindicate cercetare 

Lucrările şedinţei sunt conduse de dl.Anghel Stanciu, preşedintele 
Comisiei. 

 
 



 

 

2 

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordinea de zi: 

Proiectul Legii cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice. 

De asemenea, au fost invitaţi şi au participat la lucrările Comisiei 

dl.deputat Tudor Mohora, secretrul Camerei Deputaţilor şi dl.deputat Doru 

Dumitru Palade, care au depus  amendamente la proiectul de lege. Este invitat 

dl.deputat Tudor Mohora să prezinte spiritul amendamentelor depuse. 

Dl.deputat Tudor Mohora menţionează că amendamentele propuse nu 

sunt personale ci sunt urmare a unor discuţii mai ample   cu cercetătorii care 

lucreză în domeniu pentru a aduce îmbunătăţiri proiectului de lege. Consideră că 

în anumite articole  se induce ideea unui plus de centralism în cercetarea 

ştiinţifică. Astfel, în Consiliul de Administraţie este exagerat să se introducă 

foarte mulţi reprezentanţi ai ministerelor, prezenţa acestora nu conduce la mai 

buna desfăşurare a activităţii. Au apărut o serie de instituţii noi care conduc la 

creşteri ale cheltuielilor în domenii neesenţiale pentru cercetare şi este de părere 

că trebuie revăzute aceste noi organisme. Referitor la bugetul de venituri şi 

cheltuieli şi bilanţul contabil, modul de abordare vine în contradicţie cu legea 

contabilităţii. Pledează pentru dorinţa ca institutele de cercetare să nu fie supuse 

unui control excesiv, să li se dea autonomia necesară, dar să se supună legilor în 

vigoare. 

Dl.secretar de stat Adrian Câmpurean face unele precizări prin care 

pledează pentru modul cum a gândit legea. Organismele pe care le-a gândit nu 

sunt făcute pentru a controla legea şi s-a inspirat din modele de succes din SUA, 

Finlanda. Se doreşte ca acum banii să se ducă cu adevărat la cercetare. Referitor 

la bugetul de venituri şi cheltuieli s-a reuşit să se rezolve această problemă prin 

aprobarea lor prin ordin al ministrului. 

Dl.deputat Janos Karoly Vekov menţionează aspectul cramponării de 

vechiul sistem centralizat şi este de părere că ar fi mai bine să crească 

responsabilitatea instituţiilor respective. 
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Dl.preşedinte prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu, expune în sinteză stadiul 

lucrărilor desfăşurate în subcomisia şi grupul de lucru desemnate pentru analiza 

proiectului de lege şi finalizrea proiectului de preraport, care  fost difuzat, 

membrilor Comisiei şi invitaţilor.  

În continuare s-a trecut la dezbaterea pe articole a proiectului de lege, 

fiind definitivate şi aprobate cu unanimitate de voturi, pentru includerea în 

raportul Comisiei articolele 1-20. Au fost aprobate 11 amendamente care au fost 

incluse ca atare sau au fost preluate parţial pentru completarea textelor iniţiale. 

Au fost respinse 10 amendamente. 

În finalul şedinţei, dl.preşedinte prof.univ.dr.ing Anghel Stanciu a 

subliniat complexitatea şi dimensiunea legii şi a propus continuarea lucrărilor în 

proxima şedinţă a Comisiei. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 
 

Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu 


