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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind stimularea personalului de cercetare, inovare, dezvoltare din universităţi, în vederea 

impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României 
(PLx. 47/2017) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx.89 din 01 februarie 2017, Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, proiectul de Lege privind stimularea personalului de cercetare, 
inovare, dezvoltare din universităţi, în vederea impulsionării procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a României . 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul negativ al Comisiei pentru industrii și servicii, avizul favorabil al Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, Punctul de vedere negativ al Guvernului înregistrat la Senat cu 
nr. 509/20.09.2016 și Punctul de vedere favorabil al Guvernului cu nr. 1802/22.03.2017. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare crearea unui cadru legal adecvat în vederea impulsionării activităților de cercetare 
științifică, creație, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, care să permită 
universităților atragerea de resurse financiare din mediul economic privat.  

2.  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi, din totalul de 24 membri ai Comisiei.  

  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege au participat ca 

invitați: domnul Puiu Lucian Georgescu - secretar de stat și domnul Dan Popescu - director general în cadrul Ministerului Cercetării și 
Inovării; domnul Petru Andea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale. 
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de Primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în ședința din data de 22 decembrie 2016. 
 

4.  În urma dezbaterii, în şedinţele din 27 februarie, 09 și 16 mai 2017, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
adoptarea proiectului de Lege cu amendamentele admise din Anexa care face parte integrantă la prezentul raport. 

 
 

 
            PREŞEDINTE                                               SECRETAR 
                              Prof. dr. Camelia GAVRILĂ                        Mihaela HUNCĂ 
 
 
 
               Consilier parlamentar 

   Ioana Florina Mînzu 
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                   ANEXĂ 
AMENDAMENTE ADMISE     

 
 

Nr. 
crt. 

Text 
propunere legislativă 

Text propus de Comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1. Titlul Legii: Lege pentru stimularea personalului de cercetare, 
inovare, dezvoltare din universităţi, în vederea impulsionării 
procesului de dezvoltare economico-socială şi culturală a 
României 

Titlul Legii: Lege pentru stimularea 
personalului de cercetare, dezvoltare și 
inovare din instituții de învățământ superior de 
stat și unități de cercetare-dezvoltare-inovare 
din sistemul național în vederea impulsionării 
procesului de dezvoltare economico-socială şi 
culturală a României 
Autor: Comisia 

Pentru 
corectitudinea 
redactării 

2. Art. 1 – Prezenta lege asigură cadrul propice pentru 
impulsionarea activităților de cercetare științifică, creație, servicii, 
dezvoltare, inovare și transfer tehnologic din cadrul instituțiilor de 
învățământ superior de stat, prin atragerea de resurse financiare 
din mediul economic privat.  

Art. 1 – Prezenta lege asigură cadrul legal pentru 
impulsionarea activităților de cercetare științifică, 
dezvoltare, inovare, creație, servicii și transfer 
tehnologic din cadrul instituțiilor de învățământ 
superior de stat și unităților de cercetare-
dezvoltare-inovare din sistemul național, prin 
atragerea de resurse financiare din mediul 
economic privat, și pentru dezvoltarea 
parteneriatului public-privat. 
Autor: Comisia 

 
 
Pentru rigoarea 
redactării  
 
 

3. Art. 2 - (1) Misiunea asumată de lege este de dezvoltare a 
parteneriatului public-privat. 
(2) În interacțiunea cu actorii economico-sociali și din domeniul 
culturii, universitățile oferă diverse tipuri de servicii specializate, 
activități de expertiză, consiliere și asistență științifică.  

Art. 2 - (1) Se elimină. 
 
Art. 2 - În interacțiunea cu entitățile economico-
sociale și din domeniul culturii, instituțiile de 
învățământ superior de stat și unitățile de 
cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul 
național oferă diverse tipuri de servicii 
specializate, activități de expertiză, consiliere și 

Textul a fost 
preluat la art. 
1. 
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asistență științifică. 
Autor: Comisia 

4. Art. 3 - (1) Implementarea activităților enumerate la art. 1 se face 
de către următoarele categorii de personal: personal didactic de 
predare, personal didactic auxiliar și nedidactic, cercetători, 
masteranzi și doctoranzi. 
 
(2) Personalul implicat în contracte/proiecte de cercetare 
științifică, creație, servicii, dezvoltare, inovare și transfer 
tehnologic, a căror sursă de finanțare nu provine de la bugetul de 
stat, își desfășoară activitatea pe bază de contract individual de 
muncă pe o perioadă determinată și este salarizat în raport cu 
numărul de ore/luni lucrate, în conformitate cu prevederile 
contractului de cercetare/finanțare/servicii, în limita fondurilor 
atrase. 
 
 
(3)  Cuantumul orar/lunar se stabilește de universitate, la 
propunerea directorului de contract/proiect sau, după caz, a 
centrului/institutului, respectând rezultatul negocierilor, stipulat în 
contractul de cercetare/finanțare/servicii.   

Art. 3 - (1) Implementarea activităților 
prevăzute la art. 1 se face de către următoarele 
categorii de personal: personal didactic de 
predare, personal didactic auxiliar,  personal 
nedidactic, cercetători, masteranzi și doctoranzi.  
(2) Personalul implicat în contracte/proiecte de 
cercetare științifică, dezvoltare, inovare, creație, 
servicii și transfer tehnologic, a căror sursă de 
finanțare nu provine de la bugetul de stat, își 
desfășoară activitatea pe bază de contract 
individual de muncă pe perioadă determinată și 
este salarizat în raport cu numărul de ore/luni de 
muncă, în conformitate cu prevederile 
contractului de cercetare/finanțare/servicii, în 
limita fondurilor atrase. 
(3)  Cuantumul orar/lunar se stabilește de 
instituția de învățământ superior de stat și/sau 
unitatea de cercetare-dezvoltare-inovare din 
sistemul național, la propunerea directorului de 
contract/proiect sau, după caz, a 
centrului/institutului, respectând rezultatul 
negocierilor, stipulat în contractul de 
cercetare/finanțare/servicii.   
Autor: Comisia 

Pentru rigoarea 
redactării  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru rigoarea 
redactării 
 

5. Art. 4 – Pentru dezvoltarea și consolidarea centrelor/institutelor de 
cercetare, inclusiv pentru susținerea unor reviste sau mobilități, 
universitatea poate aloca o sumă reprezentând maximum 10% din 
volumul cheltuielilor indirecte. 

Art. 4 – Pentru dezvoltarea și consolidarea 
centrelor/institutelor de cercetare, inclusiv pentru 
susținerea unor reviste sau mobilități, instituția 
de învățământ superior de stat și/sau unitatea 
de cercetare-dezvoltare-inovare din sistemul 
național poate aloca o sumă reprezentând 

 



5 
 

maximum 10% din volumul cheltuielilor 
indirecte. 
Autor: Comisia 

6. Art. 5 – Prevederile prezentei legi se aplică tuturor tipurilor de 
contracte de cercetare/finanțare/servicii, care sunt încheiate cu 
persoane juridice de drept privat, exceptându-le pe cele care sunt 
finanțate din fonduri externe nerambursabile.  

 
Art. 5 - Text nemodificat 
 

 

 


