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Raport 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.752/2001 privind organizarea şi funcţionarea 

Academiei Române (Pl. x 221/2006) 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, şi cu adresa Pl-x nr. 
221/29.03.2006, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege pentru modificarea art.10 din Legea nr.752/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei Române.  

Proiectul de Lege a fost avizat de către Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi, precum şi de către Consiliul legislativ. De asemenea, Comisia a avut în atenţie şi Punctul de vedere exprimat de 
Guvernul României. 

Proiectul de Lege porneşte de la premisa că valoarea indemnizaţiei actuale, nu poate asigura un trai decent elitei 
intelectuale a ţării. În acelaşi timp, proiectul de Lege aduce o reparaţie morală acestei categorii de oameni de ştiinţă care au avut 
un rol vital în marile momente ale istoriei ţării. Un exemplu de dăruire îl constituie elaborarea studiului prin care s-a stabilit 
strategia de dezvoltare a României, material depus de guvernul ţării la instituţiile Uniunii Europene.  
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2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
3. Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 martie 2006. 
 
4. La lucrări au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 27 membri ai Comisiei. Raportul Comisiei a fost adoptat în şedinţa 

din 27 aprilie 2006 cu  unanimitatea voturilor celor prezenţi.  
5. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege, cu 

următoarele modificări: 
 

I. Amendamente admise 
 

Nr. 
crt. 

Text aprobat de Senat Amendamente propuse de comisie Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1. Titlul Legii: 

Lege pentru modificarea art.10 din Legea 
nr.752/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei Române 

Titlul Legii: 
Lege pentru modificarea articolului 10 din 
Legea nr.752/2001 privind organizarea şi 

funcţionarea Academiei Române 

 

2. Articol unic: - Art.10 din Legea nr.752/2001 
privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei Române, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.843 din 28 
decembrie 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

Articol unic: - Articolul 10 din Legea 
nr.752/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei Române, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 843 din 28 decembrie 2001, cu 
completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 

 

3. Art.10. – (1) Membrii Academiei Române 
primesc o indemnizaţie lunară brută după cum 
urmează: 

 
Text nemodificat. 
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    a) membrii titulari: 3000 lei (RON); 
    b) membrii corespondenţi şi membrii de 
onoare cu domiciliul în ţară: 2500 lei (RON). 
 
       (2) Prin hotărâre a Prezidiului Academiei 
Române pot fi acordate indemnizaţiile 
prevăzute la alin.(1) lit. b) şi unor membri de 
onoare ai Academiei Române care au 
domiciliul în altă ţară. 
 
       (3) Preşedinţilor secţiilor ştiinţifice şi 
filialelor Academiei Române li se poate majora 
cu până la 20% indemnizaţia prevăzută la 
alin.(1), prin hotărâre a Prezidiului Academiei 
Române. 
 
        (4) Indemnizaţiile prevăzute la alin.(1) şi 
(3) se iau în calculul pensiei de stat. 
 
 
 
 
 
         (5) Indemnizaţiile prevăzute la alin.(1)-(3) 
se indexează anual cu rata inflaţiei, comunicată 
de Institutul Naţional de Statistică pentru anul 
anterior celui în care se face plata drepturilor. 
 
 

 
 
 
 
 

Text nemodificat. 
 
 
 
 
 

Text nemodificat. 
 
 
 
 

      (4) Asupra indemnizaţiilor  prevăzute la 
alin.(1) şi (3) se datorează contribuţia de 
asigurări sociale de stat. 
 

Autori: Deputaţii Valer Mircea Puşcă şi 
Petru Andea 

 
 

Text nemodificat. 
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       (6) Fondurile necesare pentru plata 
drepturilor prevăzute la alin.(1)-(3) se alocă de 
la bugetul de stat şi se plătesc beneficiarilor 
lunar, prin bugetul Academiei Române. 
 
      (7) Membrii titulari ai Academiei Române 
care devin membri de onoare în condiţiile 
prevăzute la art.7 alin.(2) îşi păstrează titlul de 
academician şi beneficiază de indemnizaţia 
corespunzătoare membrilor titulari. 
 
     (8) Soţul supravieţuitor, precum şi copii 
minori, urmaşi ai membrilor titulari, 
corespondenţi şi de onoare din ţară ai 
Academiei Române beneficiază lunar de un 
sprijin material, conform Legii nr.86/1998 
privind acordarea unui sprijin material pentru 
soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii membrilor 
Academiei Române. 
 
     (9) Membrii Academiei Române primesc 
drepturile prevăzute de dispoziţiile legale 
aplicabile demnitarilor şi personalului încadrat 
pe funcţii similare acestora pentru deplasări în 
interesul serviciului, în străinătate sau în ţară. 
 
 
     (10) Membrii Academiei Române 
beneficiază de transport intern gratuit pe calea 

Text nemodificat. 
 
 
 
 

Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text nemodificat. 
 
 
 
 
 

Text nemodificat. 
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ferată cu orice tip de tren, clasa I. Costul 
integral al biletelor se suportă din bugetul 
Academiei Române. 

 
 
 

Preşedinte,                                                                              Secretar, 
 
Lia Olguţa Vasilescu                                                                     Mihai Radan 

 
 
 

                                                                                                           Consilier, 
                                                                                                             Ioan Ianoş 


