
 
 

 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

LEGE 
 

 
 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului                 
nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul 
cercetării 

 
 Camera Deputaţilor  adoptă prezentul proiect de lege. 

 
 Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                 
nr. 79 din 1 septembrie 2010 pentru modificarea unor acte normative din 
domeniul cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 638 din 10 septembrie 2010, cu următoarele modificări: 
 
 1. La articolul I, punctul 1 se abrogă. 
 
 2. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 29 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art. 29. - (1) Fondurile necesare funcţionării ASTR conform 
prezentei legi şi statutului propriu se asigură din venituri proprii şi din 
subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru 
Cercetare Ştiinţifică. Indemnizaţiile prevăzute la art. 15 se pot acorda în 
limita fondurilor disponibile.” 
 
 3. La articolul I, punctul 3 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
 „3. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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 «Art. 30. - Organele administrative teritoriale pot sprijini ASTR 
prin acordarea de spaţii necesare funcţionării în bune condiţii.»” 

 
 4. La articolul II punctul 2, alineatul (7) al articolului 8 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(7) Drepturile prevăzute la alin. (1)-(6) se pot acorda în limita 
fondurilor disponibile.” 

 
 5. La articolul II, punctele 3, 4 şi 5 se abrogă. 

 
 6. La articolul II, punctul 6 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „6. La articolul 20, alineatul (24) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 «(24) Drepturile salariale pentru personalul bugetar din aparatul de 
lucru, care ocupă funcţii de conducere şi de execuţie se vor acorda în 
conformitate cu prevederile salariale acordate personalului contractual 
din administraţia publică centrală, plătit din fonduri publice.»” 

 
 7. La articolul II punctul 7, alineatul (25) al articolului 20 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „(25) Fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale şi a 
cheltuielilor  cu bunuri şi servicii se alocă de la bugetul de stat şi se 
plătesc beneficiarilor/furnizorilor lunar, prin bugetul AOSR.” 

 
 8. La articolul II, punctul 8 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „8. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
  «(2) Numărul maxim de autovehicule necesare bunei funcţionări a 
structurilor AOSR şi consumul lunar de carburanţi se stabilesc prin 
statutul propriu, în limita fondurilor disponibile, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată 
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cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare.»” 

 
 9. La articolul III punctul 1, alineatul (1) al articolului 10 se 
modifică şi va avea următorul cuprins:  
 „Art. 10 - (1) Membrii titulari ai Academiei de Ştiinţe Medicale pot 
beneficia de o indemnizaţie lunară viageră egală cu salariul mediu pe 
economie, în limita fondurilor disponibile.” 

 
 10. La articolul III, punctele 2 şi 3 se abrogă. 
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 Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 15 noiembrie 2011, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu 
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, 
republicată. 
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