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---------- *) Nota CTCE:
Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 08 Iunie 2016
este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul
Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea
tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 120 din 22 decembrie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 30
mai 2012; LEGEA nr. 54 din 14 martie 2013; LEGEA nr. 164 din 15 mai 2013;
ORDONANŢA nr. 22 din 14 august 2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 29
octombrie 2014.
Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de
Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter
oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
---------În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1
pct. III din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
ART. I
Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - Cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea experimentală şi
inovarea sunt principalele activităţi creatoare de cunoaştere şi
generatoare de progres economic şi social, încurajate şi sprijinite de
către stat conform Constituţiei României, republicată, şi prezentei
ordonanţe."
2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Art. 2. - (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde cercetarea
ştiinţifică, dezvoltarea experimentală şi inovarea bazată pe cercetare
ştiinţifică şi dezvoltare experimentală. Cercetarea ştiinţifică cuprinde
cercetarea fundamentală şi cercetarea aplicativă."
3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (3), cu următorul cuprins:
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