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Secliunea 1
Titlul proiectului de act normativ

HOTARARE priaind abrogarea gi modificarea unor acte normatiae din domeniul cercetdrii

Secliunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

l.Descrierea situaliei actuale
Activitatea de cercetare gtiin{ificd gi dezvoltare tehnologicd este reglementatd de

Ordonanla Guvemului nr. 5712002 privind cercetarea gtiinlifici gi dezvoltarea tehnologicd,
aprobatd cu modificiri prin Legea nr.32412003, cu modificdrile gi completirile ulterioare.

Dispozitiile de la art. 33 din OG 5712002, ctt modificdrile gi completdrile ulterioare,
precizeaz| cd unitilile gi instituliile din sistemul nalional de cercetare-dezvoltare vor fi
evaluate gi clasificate din punct d_e.. vedere al activitilii de cercetare-dezvoltare dupd noi
norme metodologice, fiind eliminate prevederile referitoare la atestare/acreditare gi
introdus6 noliunea db certificare.

,, TinAnd seama d9 modificirile qi completdrile,aduse Ord.gnanlei Guvernuluinr.57lA}Z
prin Ordonanla Guvernului nr. 612077, in vederea asanirii legislaliei active, se,impune
modificarea sau abrogarea expresd a prevederilor din actele normative care inregistreazi
aspecte de.contradictorialitate sag llgcgncordanld cu reglementdrile precizate,rnai-sos.

Modificdrile gi abrogdrile introduse prin prezentul proiect de act normativ mi incalci
prevederile de la art. VII din Ordonanla Guvernului nr. 6120L1 pentru modificarea'gi
completalea Ordonanlei Guvernului nr.,5712002 privind cercetarea gtiinlifici gi dezvoltarea
tehnologicd, potrivit cdrora ,,Unitdlilor gi instituliitor din sistemul de cerceta,re-dezvoltare
de interes national acreditate inainte de data intrdrii in vigoare a prezentei ordonanle li se
aplicd in continuare prevederile specifice, pAni la expirarea acreditdrii sau,pAnd la data.
publicdrii hotdrArii de neacordare a certificirii conform art. 33 din Ordonanla Guvernului
nr.5712002, aprobatd cu modificdri gi completdri prin Legea nr.32412003, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare". Prin acest act normativ se creeaz6. cadrul juridic necesar unei bune
funclioniri a sistemului nalional de cercetare-dezvoltare, asigurAndu-se astfel ,unificarea

legislaliei active.

1^1 Prezentul act normativ nu transpune legislalie comunitard si nu creeaz6, cadrsl pentru
aplicarea directd a acesteia.

2.Schimbiri preconizate
in conformitate cu prevederile Legii nr.2412000 privind normele de tehnicd legislativi

pentru elaborarea actelor normative, republicatd, pentru sistematizarea qi unificarea
legislaliei privind cercetarea gtiinlificd gi dezvoltarea tehnologicd, actele normative care
necesiti abrogarea sau modificarea sunt urmitoarele:

- HotdrArea Guvernului nr. 73712003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
contractarea, finan(area, monitorizarea gi evaluarea programelor-nucleu de cercetare-



dezvoltare, publicati in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I, nr. 110 din 20 februarie

2003, se abrogd de la data de 1 ianuarie 2012, avAnd in vedere prevederile de la art. V din

Ordonanla Guvernului nr. 612017 pentru modificarea gi completarea Ordonanlei
Guvernului nr. 5712002 privind cercetarea gtiinlificd gi dezvoltarea tehnologicd, conform
cirora contractele de finantare pe programe-nucleu vor fi incheiate pAnd cel tArziu la data de

3L decembrie 2011.
- HotdrArea Guvernului nr. 726612004 pentru aprobarea Normelor metodologice

privind contractarea, finanfarea, monitorizarea gi evaluarea proiectelor din planurile

sectoriale de cercetare-dezvoltare, publicati in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I, nr.

7'/6 drn 25 august 2004, cu moditicdrile ulterioare - se moditicd la art.9litera a) din Anexa la

HG nr. 726612004, intrucAt prevederile referitoare la persoane juridice atestate nu mai sunt
de actualitate, se elimina din cuprinsul acestui articol sintagma referitoare la atestare;

- HotdrArea Guvernului nr. 1,78212008 privind premierea anuald a colectivelor care au
desfdgurat activitate de cercetare-dezvoltare sau servicii specifice acesteia, cu rezultate

deosebite in domeniul gtiinlei gi tehnologiei, publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei,

Parteall, nr.672 din 30 septembrie 2008 - art. 4'gi art. 5 sunt modificate pentru a face referire

la premierea colectivelor din cadrul unor institute nalionale de cercetare-dezvoltare gi la

institute d.e cercetare din coordonarea Academiei RomAne sau acad"emiilor de,rarnurS, fdrd a

mai fi obligatorie condilia referitoare1a acreditarea acestor institute;
. HotdrArea'Guvernului nr. 760912A08 privind infiinlarea Agenliei de Admini5trare a

Re[elei Nationale de Informaticd pentru Educalie gi Cercetare prin reorganizarea Oficiului
pentru Adniinistrare gi Operareral,Infrastrucfurii de Comunicalii de'Date''lRbedunetl',
publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I, nr. 847 drn 16 decembrie 2008, cu

' i l l .  J  ' ' a

modificdrile gi completirile ulteribare - aiticolul'3, literele'b) gi c) se modifici pentrri a,rface
referire la unit5li gi institulii de cercetare-dezvoltare de drept public definite conform art.7

din Ordbnanla'Guvernului nr. 5/12002, precum gi la unitif gi institulii de'dr€pi piivat, cu
-- "  rY 'Y - - -  '  .monia l ,careaucaobiectpr inc ipa ldeact iv i ta tecercetarea-dezvol tarea.sau rara scop paril

' ,  ] ,  : ]  )

3.Alte informalii
Nu este cazul.

Secfiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic

Prezentul act normativ nu are impact macro-economic.

1^L Impactul asupra mediului concurenfial gi domeniului ajutoarelor de stat
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului concurenfial gi domeniului
aiutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri.
3. Impactul social
Prezentul act normativ nu are impact social.
4. Impactul asupra mediului



Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului inconiuritor.

5. Alte informa[ii
Nu este cazul.

Secliunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,

atAt pe termen scurt, pentru anul curent, cAt qi pe termen lung (pe 5 ani)

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra busetului general consolidat.
in mii lei (RON)

Indicatori Anul
curent

Urmitorii patru ani Med
ia pe
cinci

ani

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificiri ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit i ; '

b) bugete locale' : '
'r i. irnpozit'pe profit l

c) bugetul asigurdrilor.sociale de stat:
i .  contributi i  de asigurdri

2. Modificdri'ale bheltuielilor bugetare,
1 I - . ,

Prurym'rnus/c lncaie:  
'  " '  '  i :  '  "  "q ' '

I  . . ' . -

a) buget de stat, difl'acesta: .'" . , .; ,' i. cheituieli i1e personal
ii. bunuri gi servicii

b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal

ii. bunuri gi servicii
c) bugetul asiguririlor sociale de stat:

i. cheltuieli de personal
ii. bunuri gi servicii

3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale

4. Propuneri pentru acoperirea cregterii
cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind fundamentarea



modificirilor veniturilor si/sau cheltuielilor

bugetare

7. Alte informatii

Secliunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaliei in vigoare

1. Misuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ
a) Acte normative in vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urrnare a
intririi in vigoare a proiectului de act
normativ

a)Prezentul proiect de act normativ
modifici urmitoarele acte normative:
- HotirArea Guvernului nr. 126612004 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind

contractarea, finanlarea, monitorizarea gi

evaluarea proiectelor din planurile sectoriale
de cercetare-dezvoltare, publicatd in
Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I; nr.

776 din 25 august 20A4, cu modificdrile

ulterioare;
- HotirArea Guvernului nr. 71.8212008

privind premierea anuali a colectivelor care

au desfdgurat activitate de cercetare-
de2voltare sau servicii specifice acesteia, cu
rezultate deosebite in domeniul qtiinlei gi

tehnologiei,'publicatd in Monitorul Oficial al
RomAniei, Partea I, nr.672 din 30 septembrie

2008;
- HotIrArea Guvernului nr. 1.60912008
privind infiifllarea Agenliei de Administrare

a Relelei Nalionale de Informatici pentru
Educalie gi Cercetare prin reorganizarea

Oficiului pentru Administrare gi Operare al
Infrastructurii de Comunicalii de Date
"Roedunet", publicati in Monitorul Oficial
al RomAniei, Partea l, nr. 847 din 1.6
decembrie 2008, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;
Prezentul proiect de act normativ abrogi
urmdtorul act normativ:
- HotdrArea Guvernului nr. L3712003 pentru

aprobarea Normelor metodologice privind
contractarea, finanlarea, monitorizarea qi
evaluarea programelor-nucleu de cercetare-
dezvoltare, publicati in Monitorul Oficial al
RomAniei, Partea I. nr. 110 din 20 februarie



b) Acte normative ce urmeazi a fi elaborate

in vederea implementirii noilor dispozilii

2003, se abroga de la data de 1ianuarie2012.

b)Pentru implementarea dispozitiilor

prezentul proiect de act normativ nu este

necesara elaborarea altor acte normative.

2. Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislafia comunitari in cazul
proiectelor ce transpun prevederi
comunitare

Prezentul proiect de act normativ nu

transpune gi nici nu implementeazd. un act

comunitar, ci doar urmeazi recomanddrile la

nivelul Uniunii Europene in ceea ce priveste

derularea procesului legislativ.

3. Misuri normative necesare aplicirii

directe a actelor normative comunitare

Prezentul proiect de act normativ nu se

referi la acest subiect.

4. FlotirAri ale Curfii,Europene de Justilie a
Uniunii Europene

Denumirea actului sau documentului
comunitar, numirul, data adoptirii si data
pubticirii

Gradul,de

conformitate (se

conformeazi/nu se

conformeazi)

Nu este,cazul Nu este eazal Nu dste,ca'zul

5. AIte acte normative gi/ sau documente
interna[ionale din care decurg angaiamente

Nu este cazul
f ;

5. Alte informafii Nu este cazul.
Secliunea a 6-a

Consultirile efectuate in vederea elaboririi proiectului de act normativ
1". Informafii privind procesul de consultare cu organizafiile neguvernamentale, institute
de cercetare qi alte organisme implicate:

In conformitate cu prevederile Legii nr. 5212003
administralia publici, proiectul de act normativ a
Autoritdlii Nalionale pentru Cercetare $tiinlificX,
reprezentantilor societetii civile qi ai entitdlilor de
propuneri gi observalii.

privind transparenta decizionald in

fost afigat pe pagina de internet a
in vederea acorddrii posibilitdlii

cercetare-dezvoltare de a formula

2.Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea precum qi a
modului in care activitatea acestor organizalii este legati de obiectul proiectului de act
normativ
intrucAt prevederile prezentului proiect de act normativ sunt de interes pentru comunitatea

Etiinfificd din RomAnia s-a optat pentru mediatizarea acestuia pe pagina de internet a

1 . i  r , :  , .

. ' ;



Autoritdlii Nalionale pentru Cercetare $tiinlifici.

3. Consultirile organizate cu autoritilile administraliei publice locale, in situafia in care

proiectul de act normativ are ca obiect activitili ale acestor autoritili, in condiliile

HotirArii Guvernului nr. 521.12005 privind procedura de consultare a structurilor

asociative ale autorititilor administraliei publice locale la elaborarea proiectelor de acte

normative
Nu este cazul.
4. Consultirile desfigurate in cadrul consiliilor interministeriale in conformitate cu
prevederile HotirArii Guvernului nr.75012005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Nu este cazul
5. Informalii privind avizarea de citre:
a) Consiliul Legislativ Guvernul va solicita avizul Consiliului

Leeislativ.

b) Consiliul Suprem de Apirare a'Jdrii Avizul nu este necesar

c) Consiliul Economic Ai Social Iniliatorul prezentului proiect de act '

normativ va solicita avizul Consiliului
Economicsi Social.

d) Consiliul Concurenlei Avizul nr.l este'necesar. '' i .'i, ' :

e) Curtea de Conturi a RomAniei Avizul nu este,necesar. l
, , .  , , :  . , . ,  , . ,  . ; .  . , ,  .  '  .

6. Alte informatii - Nu este cazul.
" :  ' 1  i "  . t ' ' ' "  S e c t i u n e a a V - d  

'  ' :  r ' i : .

Activitdli'de inforihare publici privind elaborarea
t .  1 . 1qi implementarea proiectului de act normativ

l.Informarea societilii civile cu privire la necesitatea elabordrii proiectului de act
normativ

A fost respectati procedura transparenlei decizionale potrivit Legii nr.5212003 privind
transparenfa decizionali in administratia publicS.
2. Informarea societdlii civile cu privire Ia eventualul impact asupra mediului in urma
implementirii proiectului de act normativ, precum gi efectele asupra sinitilii qi
securitilii cetilenilor sau diversitilii biologice
Proiectul de act normativ nu se referi la acest subiect.
3. Alte informatii Nu este cazul.

Secfiunea a 8-a
Mdsuri de implementare

L. Misurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de citre autoritilile
administraliei publice centrale gi/sau locale - infiinlarea unor noi organisme sau
extinderea competentelor institufiilor existente. Nu este cazul.
2. Alte informatii Nu este cazul.



Fald de cele prezentate mai sus, supunem avizdrTr prezentul proiect de HotirAre

a Guvernului privind abrogarea gi mod.ificarea unor acte normative din domeniul

cercetirii.

VICEPRIM-MINISTRU

MARKO BELA

MINISTRUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI $I SPORTULUI

DANIEL PETRU FUNERIU

AVIZEAZA

MINISTRUL JUSTITIEI , ,

CAT,ALIN,MARIAN PREDOIU
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HoTARARE

privind abrogarea qi modificarea unor acte normative din domeniul cercetirii

in temeiul art. 108 din Constitulia RomAniei, republicatd,

Guvernul RomAniei adoptd prezenta hotirAre.

ART. I

HotdrArea Guvernului nr.73712003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind

contractarea, finanlarea, monitorizarea gi evaluarea programelor-nucleu de cercetare-

dezvoltare, publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I, nr. 110 din 20 februarie

2003, se abrogd de la data de l ianuarie2A'12.

ART. II

La articolul 9 din Normele metodologice

monitorizarea gi evaluareq proiectelor din

aprobate prin HotdrArea Guvernului nr.

RomAniei, Partea I, nr. 776 din 25 august

modifici gi va avea urmitorul cuprins:

,rq) pentru persoanele juridice, activitatea de cercetare-dezvoltare sd fie previzuti 1n

obiectul lor de activitate stabilit potrivit legii."

ART, III

HotdrArea Guvernului nr. 1.18212008 privind premierea anuali a colectivelor care au

desfigurat activitate de cercetare-dezvoltare sau servicii specifice acesteia, cu rezultate

deosebite in domeniul gtiinlei gi tehnologiei, publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei,

Partea l, nr.672 din 30 septembrie 2008, se modificd dupd cum urmeaz5:

1. Articolul4va avea urmdtorul cuprins:

, ,ART.4

Se acordi premiul in valoare de 30.000

institut nalional de cercetare-dezvoltare,

planurile

726612004,

2004, cu

privind contractarea, finanlarea,
.  . .  . .  r  l

sectoriale de cercetare-dezvoltare.

publicatd in Monitorul ,Oficial al ,

modificirile ulterioare, litera a) se

pentru colectivul de cercetare din cadrul

rezultate deosebite in activitate, reflectate

in performanlele acestuia."



2. Articolul5 va avea urmdtorul cuprins:

,,ART. 5

Se acord5 premiul in valoare de 30.000 lei pentru colectivul de cercetare din cadrul

unui institut de cercetare, aflat in coordonarea Academiei RomAne sau a academiilor de

ramuri, cu rezultate deosebite in activitate, reflectate in performantele acestuia."

ART. IV

La articolul 3 din HotirArea Guvernului nr. 760912008 privind infiintarea Agentiei de

Administrare a Relelei Nalionale de Informaticd pentru Educalie gi Cercetare prin

reorganizarea Oficiului pentru Administrare gi Operare al Infrastructurii de Comunicalii de

Date "Roedunet", publicati in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I, nr. 847 din 76

decembrie 2008,cu modificdrile gi completirile ulterioare, literele b) gi c) se modificd gi vor

avea urmdtorul cuprins:

. ,,b) unitS{i gi institufii de cercetare-dezvoltare de drept public definite conform' art.7

din Ordonanta Guvernului nr. 5712002 privind cercetarea gtiinlificd gi dezvoltarea

tehnologicd, aprobati cu modificiri gi completiri prin Legea nr.32412003, cu modificirile gi

completdrile ulterioare;

c) unitili qi institulii de drept privat, cu sau fdrd scop patrimonial, care au, ca,obiect

1 tprincipal de activitate cercetarea-dezvoltarea, inumai pentru activitatea 'de ce(cetare-

dezvoltaref'.

PRIM-MINISTRU

Emil BOC


