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LEGE

privind aprobarea Ordonanfei de urgen^a a Guvernului nr.74/2010 pentru modificarea 

unor acte normative din domeniul educa^iei §i cercetarii

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege

Articol unic.- Se aproba Ordonanta de urgen^a a Guvernului nr.74 din 30 iunie 2010 

pentru modificarea unor acte normative din domeniul educa^iei §i cercetarii, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.448 din 1 iulie 2010, cu urmatoarele modificari:

1. La articolul I punctul 2, literele a), c), d), f), g), h) si j) ale articolului 3 vor avea
urmatorul cuprins:

„a) asista Consiliul National pentru Finantarea invataniantului Superior, Consiliul 

National al Cercetarii Stiintifice din invatamantul Superior si alte consilii din subordinea 

Ministerului Educatiei in aplicarea politicilor elaborate de Ministerul Educatiei, pe baza

propunerilor consiliilor;

c) intocmeste documentatia pentru alocarea resurselor fmanciare de la bugetul de stat 

si din alte venituri pentru finantarea invatamantului superior §i a cercetarii stiintifice, dezvoltarii 

si inovarii, in conformitate cu deciziile consiliilor din subordinea Ministerului Educatiei, pe baza 

legislatiei in vigoare;
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d) asigura buna desfasurare a activitatii curente a consiliilor din subordinea 

Ministemiui Educatiei in relatiile cu institutiile de cercetare, dezvoltare, inovare, de invatamant 

superior, cu alte organizatii si institutii publice sau private;

f) conduce in sistem descentralizat, implementeaza, monitorizeaza si evalueaza 

programe si proiecte de dezvoltare institutionala si de sistem, precum si programe si proiecte de 

cercetare stiintifica, cu fmantare nationala sau intemationala, cu avizul Ministerului Educatiei;

g) organizeaza competitii pentru realizarea obiectivelor programelor pe care le 

conduce, pe baza unui calendar aprobat de Ministerul Educatiei;

h) elaboreaza §i/sau defmitiveaza documentatia necesara pentru desfasurarea 

competitiilor pe programele pe care le conduce, care este supusa aprobarii Ministerului 

Educatiei;

j) contracteaza si fmanteaza proiectele selectate, dupa aprobarea lor in prealabil de 

catre Ministerul Educatiei;”

2. La articolul I punctul 3, articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
„Art.4.- Organizarea, functionarea, statul de functii si conditiile de incadrare ale 

Unitatii Executive pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si 

Inovarii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al 

ministrului educatiei.”

3. La articolul I punctul 5, alineatul (3) at articolului 5 va avea urmatorul cuprins:
„(3) Pentru efectuarea lucrarilor de evaluare, monitorizare si audit, Unitatea Executiva 

pentru Finantarea invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii are dreptul sa 

utilizeze colaboratori extemi, specialisti in domeniu, in calitate de experti, remunerati in 

conditiile legii, la propunerea consiliilor din subordinea Ministerului Educatiei.”

4. La articolul III punctul 3, partea introductiva a alineatului (1) al articolului 14 va 

avea urmatorul cuprins:
„Art.l4.- (1) Finantarea cheltuielilor CNCFPA se asigura de la bugetul dc stat, prin 

bugetul Ministerului Educatiei, pentru urmatoarele cheltuieli;”
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" 5. La articolul III punctul 4, alineatul (3) al articolului 14 va avea urmatorul

cuprins:
„(3) Finantarea cheltuielilor pentru plata indemnizatiilor membrilor comisiilor de 

autorizare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si ale specialistilor pe domenii 

ocupationale, folositi de aceste comisii, cheltuielile pentru functionarea comisiilor de autorizare, 

cheltuielile cu salarizarea personalului unitatii executive, cheltuielile materiale pentru servicii §i 

cheltuielile de capital se efectueaza din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei.”

6. La articolul V, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
„(3) incadrarea personalului in numarul de posturi aprobat si pe noile functii aferente, 

de la institutiile din subordinea Ministerului Educatiei, se realizeaza in termen de maximum 45 

de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu respectarea regimului 

juridic aplicabil fiecarei categorii de functii.”

7. La articolul VII, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
„Art.VII.- (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa introduca modificarile ce decurg 

din prevederile prezentei ordonante de urgenta in structura bugetului de stat si in volumul si 

structura bugetului Ministerului Educatiei si bugetului Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, 

la propunerea ordonatorilor principal! de credite.
(2) Se autorizeaza Ministeml Educatiei si Ministerul Muncii si Protectiei 

Sociale sa detalieze modificarile prevazute la alin.(l) in bugetele lor si in anexele la acestea si sa 

le comunice Ministerului Finantelor.”
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Aceasta lege a fost adoptata de ParlamentuI Romaniei, cu respectarea prevederilor 

articolului 75 §i ale articolului 76 alineatul (1) din Constitu^ia Romaniei, republicata.
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