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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 23 februarie 2022 
Nr.4C-11/1112/2021 

 
RAPORT  

asupra proiectului de Lege privind desființarea Academiei Oamenilor de Știință din România 
 (PLx. 522/2021) 

 
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 522 din 25 octombrie 2021, 

Comisia pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, proiectul de Lege privind desființarea Academiei Oamenilor de Știință din 
România. 

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul negativ al Comisiei pentru știință și tehnologie, avizul favorabil al Comisiei 

pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul 
negativ al Consiliului Legislativ nr. 607/26.07.2021, punctele de vedere ale Consiliului Economic și Social nr. 5316/13.07.2021, Punctul de 
vedere al Academiei Oamenilor de Știință din România.   

 
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare desființarea Academiei Oamenilor de Știință din România, precum și dispoziții cu 

privire la patrimoniul Academiei și la situația juridică a personalului după desființarea acesteia. Totodată, se dorește abrogarea Legii 
nr.31/2007, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 75 din 
Constituția României, republicată. 
 
 La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 21 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei. 
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În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege au participat ca 
invitați: domnul Florin Lixandru - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației; domnul Adrian Badea - președinte și domnul Petru Andea 
- secretar științific, Academia Oamenilor de Știință din România. 

 
 3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, în ședința din data de 18 octombrie 2021, a adoptat proiectul de Lege, în condițiile art. 
75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
 
 4. În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, în ședința din 22 februarie 2022, Comisia a propus, cu 8 voturi pentru adoptare, 10 voturi 
împotriva adoptării și 3 abțineri, respingerea proiectului de Lege din următoarele considerente:  
 - posibila existență a unor disfuncționalități în desfășurarea activității unei instituții publice, impune, eventual, adoptarea unor soluții în 
scopul eficientizării funcționării acesteia, nicidecum în sensul desființării. Prin Decizia nr.139/2019, Curtea Constituțională a statuat că 
„Fundamentarea temeinică a inițiativelor legislative reprezintă o exigență impusă de dispozițiile constituționale menționate, întrucât previne 
arbitrarul în activitatea de legiferare, asigurând că legile propuse și adoptate răspund unor nevoi sociale reale și dreptății sociale”. Ținând 
seama de jurisprudența instanței de contencios constituțional, în lipsa unei fundamentări temeinice a necesității reglementării, soluțiile 
legislative preconizate de desființare a Academiei Oamenilor de Știință din România sunt susceptibile de a fi viciate de arbitrariu, aducându-
se atingere dispozițiilor art.1 alin.(3) din Constituție, care consacră statul de drept și principiul dreptății; 

- din textul propunerii reiese că personalul Academiei Oamenilor de Știință din România ar urma să fie preluat, în limita numărului 
maxim de posturi aprobate pentru Academia Română, fără a fi instituite prevederile legale necesare privind criteriile și modul de preluare;  
 - fundamentarea soluțiilor propuse în Expunerea de motive nu respectă exigențele impuse de prevederile art.6 din Legea nr.24/2000, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, nu sunt prezentate motivele pentru care se propune desființarea 
instituției, având în vedere că aproximativ aceiași inițiatori propuneau în altă inițiativă de dată recentă reorganizarea aceleiași instituții. Unele 
informații cuprinse în Expunerea de motive cu privire la activitatea Academiei Oamenilor de Știință din România sunt contrare celor 
prezentate de Academie în rapoartele sale oficiale și puse la dispoziție inclusiv pe website-ul instituției, iar anumite afirmații cu privire la 
membrii acesteia nu pot fi dovedite prin documente justificative.  
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