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HOTARARE
privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei citre Parlamentul European,
Cercetarea
Gonsiliu, Comitetul Economic gi Social European si Comitetul Regiunilor
, gi inovarea ca surse de reinnoire a cregterii COM (2014) 339

-

in temeiul prevederilor art. 67 gi 148 din Constitutia Romdniei, republicata, ale Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre
Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene gi ale art. 40 din Hotararea Camerei Deputatilot ff. 1112011 privind procedura
de lucru s,i mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii
Europene, in temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor nalionale,

Camera Deputa!ilor adopta prezenta hoterare.

Articol.unic.
Luand in considerare proiectul de opinie
nr. 4c-191340 adoptat de Comisia pentru afaceri europene in
sedinta din 29 octombrie 2014,
'1 . Camera Deputatilor constate cd acest document prezinte
situatia investitiilor gi cheltuielilor publice la nivelul statelor
membre ale UE pentru activitatile de cercetare gi inovare, aratand
totodatd detaliat noile orientdri strategice gi recomandarile UE in
aceasta privinle pentru perjoada 2014-2020.
2. Camera Deputa,tilor ia act de argumentele Comisiei
Europene privind necesitatea acliunii pe o scard c6t mai extinsd
in cadrul UE, deoarece:
piala unicd reprezintA un atu important care poate atrage
investitii in inovalie inspre Europa;
sectorul public este un actor economic important si trebuie
se devine mai antreprenorial pentru a proflta de inovare astfel
incat sd creasca productivitatea, eficien!a gi calitatea serviciilor
publice, precum gi pentru a crea cerere din partea sectorului
orivat:

-

cetdtenii Europei trebuie sa constate ce cercetarea 9i
inovarea imbuneta{esc calitatea vielii gi respund preocupdrilor
lor,

in conformitate cu mesurile. de consolidare fiscala
favorabile cregterii, statele membre trebuie sa prioritizeze
cheltuielile cu privire la cercetare gi inovare:

pentru atingerea obiectivului Strategiei Europa 2020 de
3% din PIB pentru cercetare si dezvoltare, guvernele europene
trebuie sd continue se investeasce in cercetare 9i inovare,
asigurAnd eflcienla gi randamentul investiliilor private;

-

-

politica

de

coeziune

a UE pentru 2014-2020

tine cont de obiectivul nalional de finanlare asumat pentru

2020, respectiv 2% din PIB pentru cercetare, dezvoltare gi
inovare, sub forma de 1o/o de la bugetul public si 1% din mediul
economic, luind in calcul gi cheltuielile companiilor
multinationale slraine care isi desfegoare activitatea pe teritoriul
nalional;
problemei brevetdrii, prin introducerea
- doregte rezolvarea
brevetului unic european (in prezent, cererile de brevet sunt
inregistrate de firmele multina!ionale in statele in care acestea
igi au sediul).
4. Camera Deputa.tilor apreciaze ce statele membre lrebuie

sd dezvolte modalitati si scopuri inteligente de investi(ii in
domeniu. avand in vedere cele trei axe de reformd care sunt
relevante pentru toate statele membre ale UE:

imbundtetirea calitelii dezvoltdrii de strategii

procesului
de elaborare de politici;

imbunetelirea calitelii programelor,

-

a

gi

a

concentrarii

resurselor 9i a mecanismelor de finanlare;

institutiilor publice care desfdgoara

optimizarea calitetii
activitdti de cercetare si inovare.

5. Camera Deputatilor apreciazd prevederile Strategiei
na,lionale de cercetare, dezvoltare 9i inovare (CDl) pentru

perioada 2014-2020, document national strategic ce are in
vedere:

-

viziunea pentru cercetarea gi inovarea romaneasce in

2020,
generale

ale strategiei;

9i specifice
- obiectivele
principale
gi
liniile
de ac,tiune;
- directiile
anticipat al strategiei;
- impactul
descrierea guvernanlei sistemului CDI pentru intervalul
slrategitc 2014-202Q.

accentueazd in mod deosebit necesitatea sustinerii investitiilor
in cercetare.gi inovare prin noi aborddri ale politicilor publice in
domeniu, respectiv prin elaborarea strategiilor de specializare
inteligenta.
3. Camera Deputalilor sustine pozilia exprimate de Ministerul
Educatiei Nationale care considera ca Romania:
a utilizat din plin resursele puse la dispozilie prin fondurile
structurale, in special cele de investi,tii in infrastructure, fiind

tehnologica gi inovare 2014-2020 gi Programul operalional
axa prioritare,,Cercetare, dezvoltare
,,Competitivitate"

create noi facilitali de cercetare, distribuite in majoritatea
centrelor universitare, dar si in formarea cercetdtorilor,

tehnologicd

dezvoltarea programelor doctorale 9i postdoctorale;

competitivitate", aldturi de citeva alte politici pgbljce conexe;
strategia si principalele sale instrumente au introdus

transformari importante in sistemul romanesc de cercetare 9i
inovare; calitatea gi cantitatea publicaliilor gtiinlifice a crescut,
iar evaluarea proiectelor CDI a ajuns la o participare
internalionala semnificativa. astfel ca la momentul elabordrii
strateqiei cercetarea rom6neascd era mal bine conectald la

-

-

ullltzeaz1,

un sistem de evaluare internalionala

a

propunerilor de proiecte de cercetare gi igi propune ca in cadrul
noului Program nalional de cercetare, dezvoltare si inovare

2014-2020 sd utilizeze finantarea unor prioritdli in sistemul
top-down prin identificarea cerin{elor mediului economic;

6. Camera Deputalilor informeaze cein Romania:

pusa in practicd printr-o serie de
- strategia este
instrumente, respectiv Planul national de cercetare, dezvoltare

gi inovare
pentru sus,tinerea

afacerilor

gi

+
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cercetarea internationald, comparativ
precedent,

2007-20131

cu ciclul strategic

inovare (semnificativ sub media UE) si inregistreazd un nivel
redus de brevetare.

inse, judecand dupa standardele internationale, dar si
10. Camera Deputatilor recomandd Comisiei Europene se ia
dupd nevoile interne, lara noastre nu are in prezent destui in considerare urmetoarele:
cercetetori; lipseste masa critici de resurse umane pentru
- robotica, domotica, automatizerfle moderne, programarea

dezvoltarea unor domenii promitdtoare Fi pentru cercetarea
interdisciplinara; numerul de cercetatori din mediul de afaceri
este in scedere, iar marile companii cu filiale in Romania se
arat6 reticente in privinla dezvolterii unor centre de cercetare
locale 9i a incadrerii activita,tilor specifice ca activitati de
cercetare-dezvoltare; mobilitatea intra- si intersectoriald este
limitate; accesul sectorului privat la infrastructura publici de
cercetare este

dificil:

sectorul nalional de cercetare si inovare este
subdimensionat, pe de o'parte, aceasla se datoreazd flnanlerii
reduse (in cifre absolute, in Rom6nia se cheltuieste pentru
cercetare si dezvoltare, pe cap de locuitor, de aproape 20 de ori
mai pufin decat media europeana), pe de alte parte, cererea

penlru cercetare si inovare este scezute, nu este stimulata
suficient gi nici nu stimuleazd alte sectoare economice; sectorul
cercetare-inovare se dovedeste insuficient coneclat cu mediul
de afaceri gi cu publicul larg;
Strategiei na,tionale CDI se constat5 si se
- in cadrul
prccizeaze
ce, in prezent, inovarea nu reprezinte inca un factor

central al dezvoltarii economice si sociale in Romania, prin
prisma prioritalilor la nivel nafional si la nivelul obieclivelor UE.
7. Carnera Deputatilor aTedaze cd pentru relansarea
sectorului cerceterii gi inoverii in Romania, trebuie privit sistemul
de invatamant ca vector principal de stimulare a lntregului
domeniu; aten,tia acordate sistemului educalional public devine
esenliala pentru formarea pe termen lung a unei ,,mase critice",
deopotrivd creative gi receptive alcatuitd din cercetatori califlcati,
importanta fiind gi suslinerea educaliei profesionale continue

(educatia vocationalS). inclusiv prin programe europene

gi

schimburi de experien,td intre stalele membre.
8. Camera Deputalilor constatd cd, la nivel national, un factor
actual defavorabil il constituie inegalitatile socio-economice fatd
de alte state membre ale UE, decalaje acumulate gi din cauza

efectelor crizei economice recente; aceastd stare de fapt nu
stimdleaza investitiile sectorului privat in domeniu in tara

calculatoarelor si alte asemenea domenii de varf au de infruntat
atat dificultalile de intrare in produclia curentd de serie, cat si
barierele de disponibilitate la nou pe care oamenii le ridica
incongtient in fala progresului accelerat; din acest motiv ar fi de

analizat oportunitatea unei iniliative la nivel european de
congtientizare a acestor dificultdli, pentru formarea unui spirit
deschis la progresul tehnologic ince din faza manifestarilor sale
incipiente;
- Romania se confruntd, ca si alte state membre cu resurse
bugetare limitate, cu fenomenul de ,,migrare a creierelol' (brain
drain) cate ate grave efecte asupra capacitatii tdrii de a sustine
activitatea de cercetare-inovare; astfei, apare necesitatea unor
sisteme de compensatii, eventual prin finanlarea suplimentara a
unor programe de cercetare pentru statele membre care sunt
afectate in acest fel;
- extinderea procesului inovdrii poate conduce la fenomene
nedorite, de deviere a spiritului inovativ, lapt pentru care s-ar

impune

o analizd serioasd a riscurilor de distorsionare

a

eforturilor de cercetare stiintifice prin exacerbarea importantei
bazelor de date indexate gi a modalitatilor de cuantificare a
cercetdrii gtiinlifice gi a articolelor gtiinlifice publicate;

advers al avansului gtiinlific, indus prin
- un altdeefect
activitatea
cercetare gi inovare, il reprezintd captarea
relelelor informatice gi a altor inovalii stiintifice din domeniul
telecomunicatiilor pentru a cregte controlul asupra vielii private.
chiar in cazurile in care acest control nu se poate justiflca
democratic; se impune o dezbatere publica serjoasa pe plan
european asupra acestor pericole, inclusiv in ce priveste
garanliile si mdsurile legale, administrative si tehnice pentru a
elimina acest risc gi pentru a consolida sentimentul de ocrotire
pe care cetdteanul european ar trebui sd il incerce in era
postindustriald;

-

implicarea tinerilor cercetdtori, a sectorului privat si

nonguvernamental in cercelarea spatiald sunt incd firave,
majoritatea eforturilor in acest domeniu fiind indreptate spre

9. Camera Deputalilor constate cd pentru Romania
provocarea majord o constituie nivelul incd scSzut al
competitivitalii economiei, care se canctetizeazd ptin

finantarea din surse publice; de aceea este necesard regandirea
acestor strategii de incurajare, pentru a cuprinde intr-o mesure
cat mai mare aceaste categorie de sectoare neglijate.
11 . Camera Deputalilor susline pe fond aceasta initiativa 9i,
totodata, se aletura poziliei exprimate gi de alte state membre

prevalenla sectoarelor bazate pe tehnologii de nivel mediu si
inferior, cu o culturd a inovdrii gi o cerere pentru cercetare

ale UE, care au solicitat informatii suplimentare cu privire la
mecanismele europene de sprijin pentru politicile propuse in

insuficient dezvoltate; Romania se claseazd modest la capitolul

domenau.

noastre.

Acea$e hoErare a fost adoptaE de cdtre Camera Deputalilor in sedinta din 19 noiembrie 2014, cu respectarea
prevederilor aft. 76 alin. (2) din Constitu{ia Romdniei, republicatd.
PRE9EDINTELE CAr\,4EREl DEPUTATILOR

VALERIU.STEFAN ZGONEA

Bucuregti,
Nr. 61.

'19

noiembrie 2014.

