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CNE  Nr. 604/25.05.2012

HOTĂRÂRE 

Consiliul  Naţional  de  Etică  a  Cercetării  Ştiinţifice,  Dezvoltării  Tehnologice  si  Inovării 
(CNECSDTI),  având îndeplinite  condiţiile  de  cvorum cerute  de  Regulamentul  de organizare  si 
funcţionare  a  Consiliului  Naţional  de  Etică  a  Cercetării  Ştiinţifice,  Dezvoltării  Tehnologice  si 
Inovării  aprobat  prin Ordinul cu nr.  5735/2011 al  ministrului  educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi 
sportului

Având  în  vedere  prevederile  art.  323  alin.  (1)  din  Legea  educaţiei  naţionale  nr.1/2011  cu 
modificarile si completarile ulterioare şi  prevederile art. 5 alin. (1) si art. 7 lit. f) si f) ind. (1) din 
Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare 
cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul prevederilor din art. 2 lit. (d) din Regulamentul de organizare si funcţionare a Consiliului 
Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice si Inovării, aprobat prin Ordinul 
cu  nr.  5735/2011  al  ministrului  educaţiei,  cercetării,  tineretului  şi  sportului  şi  cu  respectarea 
prevederilor art. 30 din Regulament; 

Luând în considerare Raportul Final nr 603 din data de 25 mai 2012 şi supus spre aprobare la data 
de 25 mai 2012;

HOTĂRĂŞTE

Articol unic: Se aprobă Raportul Final nr. 603 din data de 25 mai 2012, privind soluţionarea  
sesizării înregistrată la ANCS cu Nr. 213 din data de 29 februarie 2012, conform Anexei 1 parte  
integrantă  din prezenta hotărâre.

 Cu respectarea prevederilor art. 31 alin.(2) din Regulament, prezenta hotărâre se va supune avizării 
de către Direcţia Generală Juridică din cadrul MECTS, va fi transmisă către ministrul educaţiei, 
cercetării,  tineretului  şi  sportului,  către  Autoritatea  Naţională  pentru  Cercetare  Ştiinţifică,  către 
conducatorul  unitaţii  sau instituţiei  şi  către  organismele  ori  persoanele  îndreptaţite  legal  pentru 
aplicarea sancţiunilor recomandate, de asemenea, prezenta hotărâre se va publica pe site-ul web al 
CNECSDTI.
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