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COMISIA DE ETICA A CERCETARII  

descriere si atributii 

 

Comisia de Etică a Cercetării-dezvoltarii (CECD) este o structură autonomă, un 

organism consultativ, fără personalitate juridică ce functioneaza in cadrul Institutul 

National pentru Sanatatea Mamei si a Copilului “Alessandrescu - Rusescu”, (INSMC) 

În conformitate cu art.9(1) din legea 206/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare, comisiile de etică a cercetarii-dezvoltarii, se infiinţează în unităţile şi 

instituţiile care fac parte din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, unităţile 

şi/sau instituţiile care au in compunenta si/sau conduc programe de cercetare-

dezvoltare, precum şi în unităţile care asigură valorificarea rezultatelor. 

Aceasta comisie se aprobă prin ordin al conducătorului instituţiei. Atribuţiile 

lor (art.10 din legea 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare) vizează 

respectarea codurilor specifice domeniului dar şi soluţionarea diverselor cereri primite 

in acest sens. 

CECD se ocupă cu evaluarea din punct de vedere etic a tuturor tipurilor de 

proiecte de cercetare, a studiilor, a elaborarii lucrarilor stiintifice propuse spre 

finanțare sau în curs de implementare la INSMC; activitatea de comunicare, publicare, 

diseminare şi popularizare ştiinţifică, inclusiv în cadrul cererilor de finanţare depuse 

în cadrul competiţiilor organizate - în vederea asigurării condițiilor de moralitate 

specificate de codurile de etică și de legislația aplicabilă cu respectarea fiinţei şi 

demnităţii umane, evitarea suferinţei animalelor şi ocrotirea şi refacerea mediului 

natural şi a echilibrului ecologic. 

Comisia de etică a cercetării se va întruni şi va lucra după regulamentul intern 

stabilit, aprobat de Consiliul Stiintific al INSMC şi publicat pe site / intranet. 

După acordarea avizului etic, orice efect advers apărut la subiecţii de cercetare 

pe parcursul derulării studiului va fi raportat Comisiei de Etica Cercetării. Comisia de 

etica cercetării îţi arogă dreptul de a-şi declina avizul etic în cazul nerespectării 

principiilor etice şi/sau a legislaţiei cercetării. 
 

Suport legislativ: 

 Legea nr. 206/05/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, 
dezvoltarea tehnologică şi inovare  

 Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1236 din 4 octombrie 2004 pentru 
aprobarea Regulilor de bună practică în studiul clinic  

 Directiva nr.20 din 2001 EC Good Clinical Practice 
 Legea nr.17 din 2001 privind Conventia de la OVIEDO ratificata 
 Hotărârea nr. 39/2006 a ANM referitoare la aprobarea Ghidului privind 

buna practică în studiul clinic 
 Legea nr.319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-

dezvoltare 
 Ordonanţă nr.57 din 16 august 2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 

dezvoltarea tehnologică 
 

Informatii suplimentare puteti primi de la: 

Prof.univ.Dr. Dumitru Matei, Preşedintele Comisiei de Etica Cercetării  

din INSMC (email: cercetare.insmc@gmail.com) 
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