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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,        
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT  
Bucureşti, 5 noiembrie 2008 
Nr.29/344 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi 

funcţionarea  Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România  
(PLx. 673/2008) 

 
 
 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere şi avizare, în fond, proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România (PLx. 673/2008). 
 
 Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi Punctul de 
vedere favorabil al Guvernului.  

 
 Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind 
reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, vizând, în principal, clarificarea 
situaţiei institutelor şi a centrelor de cercetare ştiinţifică ale AOSR, stabilirea numărului membrilor corespondenţi şi 
a membrilor de onoare, precum şi majorarea cuantumului indemnizaţiei care se acordă membrilor AOSR. 
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 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 17 deputaţi, din totalul de 25 de membri ai Comisiei.  
 
 4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92  alin.(9) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de Lege  în şedinţa din 29 octombrie 
2008. 
 
 5. În urma dezbaterii, în şedinţa din 4 noiembrie 2008, Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 
propune Plenului adoptarea proiectului de Lege cu amendamentele cuprinse în Anexă. 
 

 
 
 

 
     PREŞEDINTE               SECRETAR 
         Prof. univ. dr. Petre POPEANGĂ                                                        Mihai RADAN 
 
 
 
 
               
             Expert  
            Ioana Florina Mînzu  
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                Anexă  
 

I. Amendamente admise 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentelor) 

 
Motivare 

1. Titlul Legii: Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 31/2007 privind 
reorganizarea şi funcţionarea Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România 

 
Text nemodificat. 

 

2. ARTICOL UNIC. – Legea nr. 31/2007 
privind reorganizarea şi funcţionarea 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 35 din 18 ianuarie 
2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

 
 
 

Text nemodificat. 

 

3.  1. La articolul 5, alineatul (5) va avea 
următorul cuprins : 
“(5) Membrii titulari şi corespondenţi sunt 
cetăţeni români aleşi pe viaţă dintre 
personalităţile prevăzute la alin. (2). 
Numărul maxim de membrii titulari şi 
corespondenţi este de 250, din care 150 
sunt membrii titulari. Membrii fondatori ai 
AOSR sunt membrii titulari de drept ai 
Academiei.” 

1. Alineatul (5) al articolul 5 se modifică 
şi va avea următorul cuprins : 
“(5) Membrii titulari şi corespondenţi sunt 
cetăţeni români aleşi pe viaţă dintre 
personalităţile prevăzute la alin. (2). 
Numărul maxim de membrii titulari şi 
corespondenţi este de 250, din care 150 
sunt membrii titulari. Membrii fondatori ai 
AOSR sunt membrii titulari de drept ai 
Academiei. Numărul de membrii de 
onoare, rezidenţi în ţară este de maxim 
40.” 

Precizare necesară 
pentru concordanţa 
cu prevederile din 
Legea nr. 752/2001 
privind organizarea 
şi funcţionarea 
Academiei Române 
şi din Legea nr. 
525/2004 privind 
organizarea şi 
funcţionarea 
unităţilor de 
cercetare-dezvoltare 
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din domeniile 
agriculturii, 
silviculturii, 
industriei alimentare 
şi a Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi 
Silvice. 

4.  2. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) vor 
avea următorul cuprins: 
“Art. 8. – (1) Membrii titulari ai AOSR 
primesc o indemnizaţie lunară brută în 
valoare de 2.500 lei, iar membrii 
corespondenţi primesc o indemnizaţie 
lunară brută în valoare de 1.000 de lei, 
dacă aceştia nu sunt beneficiarii unei alte 
indemnizaţii academice. Membrii de 
onoare pot primi o indemnizaţie de merit 
prin hotărârea adunării generale. 
 (2) Membrii prezidiului AOSR, ai 
consiliului onorific, precum şi membrii 
consiliului ştiinţific beneficiază de o 
indemnizaţie lunară de 4.000 lei.” 

2. Alineatele (1) şi (2) ale articolul 8 se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
“Art. 8. – (1) Membrii titulari ai AOSR 
primesc o indemnizaţie lunară brută de 
2.500 lei, iar membrii corespondenţi 
primesc o indemnizaţie lunară brută de 
1.500 de lei, dacă aceştia nu sunt 
beneficiarii unei alte indemnizaţii 
academice. Membrii de onoare primesc o 
indemnizaţie lunară brută de 1.000 lei. 
 
(2) Membrii prezidiului AOSR, ai 
consiliului onorific, precum şi membrii 
consiliului ştiinţific beneficiază, în această 
calitate, de o indemnizaţie lunară brută de 
4.000 lei.” 

 
 
 
Prin similitudine cu 
indemnizaţiile pe 
care le primesc 
membrii Academiei 
Române şi a 
celorlalte academii 
de ramură.  

5.  3. La articolul 9, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
“Art. 9.- (1) Pentru buna desfăşurare a 
activităţii AOSR, în subordinea acesteia 
se organizează secţii ştiinţifice de 
specialitate şi filiale teritoriale, potrivit 
statutului propriu.”  

3. Alineatele (1) şi (4) ale articolul 9 se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 

 
 

Text nemodificat. 
 
 

Pentru a fi în 
concordanţă cu 
prevederile legilor 
de organizare şi 
funcţionare a 
Academiei Române 
şi a celorlalte 
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--- 

“Art. 9. – (4) Filiala este condusă de un 
preşedinte, membru titular al AOSR, 
remunerat, ales prin vot de către adunarea 
generală a membrilor filialei. Mandatul 
preşedintelui este de 4 ani, putând fi reales. 
Numărul mandatelor nu este limitat.” 

academii de ramură. 

6.  4. La articolul 13, după alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alin. (3), cu 
următorul cuprins: 
 
“Art. 13. – (3) Membrii prezidiului AOSR 
au funcţia de bază în cadrul AOSR. În 
perioada mandatului lor nu pot exercita 
funcţii de conducere în afara AOSR.” 

4. După alineatul (2) al articolul 13 se 
introduce un nou alineat, alin. (3), cu 
următorul cuprins: 

 
 

Text nemodificat. 

 

7.  5. La articolul 20, alineatele (1), (2) şi 
(22) vor avea următorul cuprins:  
 
“Art. 20. – (1) Finanţarea activităţilor 
AOSR şi a unităţilor din subordine se 
asigură din subvenţii acordate de la 
bugetul de stat şi din venituri proprii, 
conform legilor bugetare anuale. 
 
(2) Veniturile proprii ale AOSR provin 
din: donaţii, sponsorizări, taxe, chirii, 
publicaţii, studii, prestaţii editoriale, 
consultaţii ştiinţifice, studii pentru avize, 
lucrări de exploatare a unor bunuri mobile 
şi imobile din patrimoniul propriu, precum 
şi din alte activităţi realizate. 

5. Alineatele  (2) şi (22) ale articolul 20 se 
modifică şi vor avea următorul cuprins:  

 
 

Se elimină. 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat. 
 
 
 
 

 
 
Finanţarea activităţii 
AOSR este 
reglementată de art. 
20 alin. (1) din 
Legea nr. 31/2007 şi 
este în concordanţă 
cu art. 9, alin. (1) din 
Legea nr. 752/2001 
privind organizarea 
şi funcţionarea 
Academiei Române. 
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……………………………………….. 
(22) Activitatea institutelor şi a centrelor 
de cercetare ştiinţifică din cadrul AOSR 
se organizează ca activitate finanţată 
integral din venituri proprii şi este supusă 
legislaţiei privind finanţele publice. 
Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 
activităţi finanţate integral din veniturile 
proprii se aprobă odată cu bugetul 
AOSR.” 

 
 
 
 

Text nemodificat. 

8.  
 
 
 
 

--- 

6. După alineatul (24) al articolului 20 se 
introduc două alineate noi, alin. (25) şi 
(26), cu următorul cuprins: 
 
“(25) Funcţiile de execuţie prevăzute la 
alin. (24) beneficiază şi de acordarea unui 
spor de 25% la salariul de bază.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sporul menţionat 
este prevăzut şi 
pentru personalul de 
lucru din cadrul 
Academiei Române 
conform art. 21, alin 
(2) din Legea 
752/2001 privind 
organizarea şi 
funcţionarea 
Academiei Române 
precum şi pentru 
personalul 
contractual din 
cadrul Institutului 
Cultural Român, 
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conform art. 24, alin. 
(2) din Legea nr. 
91/2005 pentru 
modificarea Legii 
nr. 356/2003 privind 
înfiinţarea, 
organizarea şi 
funcţionarea 
Institutului Cultural 
Român. 

9.  6. La articolul 20, după alineatul (24) se 
introduce un alineat nou, alin. (25), cu 
următorul cuprins:  
“(25) Fondurile necesare pentru plata 
drepturilor salariale se acordă de la 
bugetul de stat şi se plătesc beneficiarilor 
lunar, prin bugetul AOSR.”  

 
 
 
(26) Fondurile necesare pentru plata 
indemnizaţiilor şi drepturilor salariale se 
alocă de la bugetul de stat şi se plătesc 
beneficiarilor lunar, prin bugetul AOSR.” 

 
 
 
Precizare necesară 
pentru o mai bună 
înţelegere a textului. 
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