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CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, 
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
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Nr.4c-9/56 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2017 privind prorogarea unui termen 

(PLx. 54/2018) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx.54 din 26 februarie 2018, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2017 privind prorogarea unui termen. 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii și avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ nr.1128/20.12.2017. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea termenului prevăzut la art.33 alin.(1¹) din Ordonanţa Guvernului 
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică până la data de 31 decembrie 2018, pentru a permite derularea 
corespunzătoare a proceselor de evaluare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în vederea recertificării şi, respectiv, a institutelor 
de cercetare-dezvoltare care urmează să devină institute naţionale în vederea certificării, precum şi în sensul continuării finanţării 
programelor-nucleu ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare. 
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          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. 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 18 deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  
  

În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectul de lege a participat ca 
invitat domnul Ciprian Preda - secretar de stat în cadrul Ministerului Cercetării și Inovării.   
 

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 adoptat proiectul de lege în ședința din 21 februarie 2018. 
 

4.  În urma dezbaterii, în şedinţa din 04 aprilie 2018, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a propus adoptarea 
proiectului de lege în forma adoptată de Senat.  

 
   
 
 
 
             PREŞEDINTE                                               SECRETAR 
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Consilier parlamentar 
 Ioana Florina Mînzu 

 
 
 


