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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare
în masă

AVIZ
asupra proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, mijloace
de informare în masă a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul de lege privind
organizarea şi funcţionarea Academiei Române, transmis cu adresa nr. PL x 392 din 20 iunie
2018 şi înregistrat cu nr. 4c- 10/153 din 21 iunie 2018.
Conform dispoziţiilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată
şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în
şedinţa din 18 iunie 2019.
Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţele din 27 februarie, respectiv 5 şi 12 martie
2019.
Membrii Comisiei au examinat Proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea
Academiei Române precum şi Avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, al Consiliului
Legislativ, transmis cu nr. 789 din 2 octombrie 2018.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare organizarea şi funcţionarea
Academiei Române, cel mai înalt for naţional de consacrare, cercetare ştiinţifică şi
creaţie.
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din
categoria legilor organice.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, Comisia pentru cultură, arte, mijloace
de informare în masă a hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi,
avizarea favorabilă a Proiectului de lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei
Române, cu amendamentele anexate.

PREŞEDINTE,
Gigel – Sorinel ŞTIRBU

ANEXĂ
Amendamente admise
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea Proiectului de Lege privind organizarea şi
funcţionarea Academiei Române, cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
Text Senat
Text propus de Comisie
Motivaţie
(autorul amendamentului)
0
1
2
3
1.
Titlul Legii: LEGE privind Titlul Legii: LEGEA Academiei
organizarea
şi
funcţionarea Române
Academiei Române
(Amendament propus de Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă)
2.
Nemodificat
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
3.
1. Articolul 1 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art.1 - (1) Academia Română Nemodificat
este cel mai înalt for național de
consacrare,
de
cercetare
țtiințifică ți creație, care
reunețte personalități din țară
ți din străinătate a căror operă este
reprezentativă pentru țtiință ți
cultură.
(2) Academia Română este singura Nemodificat

continuatoare ți unicul succesor al
Societății
Literare
Române
înființate
în
anul
1866,
reorganizată
în
Societatea
Academică Română în anul 1867
ți în Academia Română în anul
1879.
(3) Academia Română poate avea
membri cetățeni români ți
cetățeni străini, cu domiciliul în
țară sau în străinătate, în
condițiile stabilite prin Statutul
său; Academia Română veghează
la păstrarea ți ocrotirea limbii
române ți a patrimoniului cultural
al românilor de pretutindeni.

(3) Academia Română poate avea
membri cetățeni români ți
cetățeni străini, cu domiciliul în
țară sau în străinătate, în condițiile
stabilite prin Statutul său.

Nemodificat.
(4) Academia Română este
instituție de interes național, cu
personalitate juridică, independentă
în organizarea sa ți în deciziile
sale,
care
îți
desfățoară
activitatea în serviciul națiunii
române.
(5) Academia Română:

(5) Academia Română:
a) îți stabilețte independent
misiunea
ți
obiectivele
fundamentale, statutul, strategiile,
direcțiile de cercetare ți de
evaluare în domeniile țtiințelor
ți culturii, literelor, filosofiei,
artelor,
funcționarea
țcolii
doctorale a Academiei Române, în
condițiile legii, denumită țcoala
de Studii Avansate a Academiei
Române (SCOSAAR), a Bibliotecii
ți a Editurii Academiei Române;

b) ia poziție în probleme de
interes național;
c) inițiază,
întreține
si
dezvoltă relații internaționale cu
alte instituții în domeniile sale de
interes;
d) reglementează modul de
organizare a aparatului propriu de
lucru ți atribuțiile personalului;
e) organizează, conduce ți
controlează administrarea eficientă
a patrimoniului său;

a) îți stabilețte independent
misiunea
ți
obiectivele
fundamentale, statutul, strategiile,
direcțiile de cercetare ți de
evaluare în domeniile țtiințelor ți
culturii, literelor, filosofiei, artelor,
funcționarea țcolii doctorale a
Academiei Române, în condițiile
legii, denumită țcoala de Studii
Avansate a Academiei Române
(SCOSAAR),
a
Bibliotecii
Academiei Române ți a Editurii
Academiei Române;
b) se pronunţă în probleme de
interes național;
Se elimină

c) reglementează
modul
de
organizare a aparatului propriu de
lucru ți atribuțiile personalului;
d) organizează, conduce ți
controlează administrarea eficientă a
patrimoniului său;
e) adoptă
regulamentele
de
organizare ți funcționare internă;

f) adoptă regulamentele de
organizare ți funcționare internă;
g) decide
încadrarea
ți
stabilețte condițiile de concurs
ale personalului propriu, celui din
institutele de cercetare aflate în
subordinea Academiei Române, din
Editura Academiei Române si din
Biblioteca Academiei Române.

(6) Misiunea Academiei Române:
a) ocrotețte ți cultivă limba
română, conțtiința identitară ți
stabilețte normele obligatorii de
folosire a limbii române;

b) recunoațte, promovează ți
susține excelența în cercetarea
țtiințifică ți în domeniile
creației literare, istoriei, artei ți
spiritualității românețti;
c) consacră
personalitățile
reprezentative
din
domeniul

f) decide
încadrarea
ți
stabilețte condițiile de concurs ale
personalului propriu, celui din
institutele şi centrele de cercetare
aflate în subordinea Academiei
Române, din Editura Academiei
Române si din Biblioteca Academiei
Române.

(6) Misiunea Academiei Române:
a) ocrotețte ți cultivă limba
română, patrimonial cultural al
românilor
de
pretutindeni,
conțtiința identitară ți stabilețte
normele obligatorii de folosire a
limbii române;
b) recunoațte, promovează ți
susține excelența în cercetarea
țtiințifică ți în domeniile
creației literare, istoriei, artei ți
spiritualității românețti;
c) consacră
personalitățile
reprezentative
din
domeniul
țtiințelor ți culturii;
d) identifică,
analizează
problemele
fundamentale
ale

țtiințelor ți culturii;
d) identifică,
analizează
problemele
fundamentale
ale
societății românețti, elaborează
ți comunică punctele sale de
vedere, din proprie inițiativă sau
la solicitarea structurilor naționale
de decizie;
e) poate sprijini învățământul
ți educația națională ca
domeniu strategic al societății
românețti, în scopul atingerii
dezideratelor sale majore;
f) avizează
programele
disciplinelor din trunchiul comun al
Curriculum-ului prin institutele
Academiei Române;
g) avizează
Curriculum-ul
Institutului
Superior
al
Magistraturii prin Institutul de
țtiințe Juridice;
h) conservă
ți
valorifică
patrimoniul său material ți
imaterial, în condițiile legii ți
reglementărilor proprii, în vederea
îndeplinirii
scopurilor
ți

societății românețti, elaborează ți
comunică punctele sale de vedere,
din proprie inițiativă sau la
solicitarea structurilor naționale de
decizie;
e) sprijină
sprijini
învățământul
ți
educația
națională ca domeniu strategic al
societății românețti, în scopul
atingerii dezideratelor sale majore;
f) avizează
programele
disciplinelor din trunchiul comun al
Curriculum-ului prin institutele
Academiei Române;
Se elimină.

g) conservă
ți
valorifică
patrimoniul
său
material
ți
imaterial, în condițiile legii ți
reglementărilor proprii, în vederea
îndeplinirii
scopurilor
ți
obiectivelor sale.

obiectivelor sale.
Nemodificat
(7) Academia Română beneficiază
de sprijinul financiar al Statului în
realizarea
scopurilor
şi
a
obiectivelor sale.
(8) Pentru îndeplinirea scopurilor
sale:
(8)
a) Academia Română poate înființa
fundații proprii, în calitate de
a) Academia Română poate fondator unic;
înființa fundații proprii, în
b) Academia Română folosețte
calitate de fondator unic;
b) Academia
Română fundațiile proprii, în calitate de
folosețte fundațiile proprii, în fondator unic, calitate în care îsi
calitate de fondator unic, calitate în exercită coordonarea si controlul
care îsi exercită coordonarea si acestora;
c) Academia
Română
controlul acestora;
ți
controlează
c) Academia
Română coordonează
coordonează
ți
controlează „Fundația Patrimoniu”, precum ți
„Fundația Patrimoniu”, precum alte fundații existente sau care vor
ți alte fundații existente sau care fi create în condițiile legii;
d) Academia
Română
vor fi create în condițiile legii;
ți
controlează
d) Academia
Română coordonează
coordonează
ți
controlează unitățile de cercetare țtiințifică
unitățile de cercetare țtiințifică din subordinea sa;

din subordinea sa;
e) Academia
Română
coordonează
ți
controlează
Spitalul Universitar de Urgență
„Elias", Sanatoriul din Olănețti, în
scopul promovării de proiecte
naționale majore în domeniul
sănătății ți cercetării țtiințifice
în medicină si țtiințele sociale;
f) Academia Română are drept
de supraveghere ți de control
asupra
Fundației
Familiei
Menachem H. Elias - fundație
înființată prin testament, conform
„Actului
de
fundațiune”,
constituită ca persoană juridică de
drept privat, cu scopul de a
întemeia, întreține, dezvolta sau
ajuta
instituții
de
cultură
națională, precum ți de a
susține acțiuni cu caracter
umanitar, social ți cultural;
g) în
subordinea
ți
administrarea Academiei Române
funcționează ți Centrul Medical
de
Diagnostic,
Tratament

e) Academia

Română
coordonează ți controlează Spitalul
Universitar de Urgență „Elias",
Sanatoriul din Olănețti, în scopul
promovării de proiecte naționale
majore în domeniul sănătății ți
cercetării țtiințifice în medicină si
țtiințele sociale;
f) Academia Română are drept
de supraveghere ți de control
asupra
Fundației
Familiei
Menachem H. Elias - fundație
înființată prin testament, conform
„Actului de fundațiune”, constituită
ca persoană juridică de drept privat,
cu scopul de a întemeia, întreține,
dezvolta sau ajuta instituții de
cultură națională, precum ți de a
susține acțiuni cu caracter
umanitar, social ți cultural;
g) în

subordinea
ți
administrarea Academiei Române
funcționează ți Centrul Medical
de
Diagnostic,
Tratament
Ambulatoriu
ți
Medicină

Ambulatoriu
ți
Medicină
Preventivă - Bucurețti - instituție
publică în domeniul sanitar, cu
personalitate juridică;
h) Clubul
Oamenilor
de
țtiință, din P-ța Lahovari, nr. 9,
Sector 1, Bucurețti.

(9) „Fundația Națională pentru
țtiință ți Artă” (FNSA), de
utilitate publică, funcționează sub
auspiciile Academiei Române.
4.

Art. 2.
- Sediul central al
Academiei Române este în
Municipiul
Bucureşti,
Calea
Victoriei nr. 125, sectorul 1.

5.

Preventivă - Bucurețti - instituție
publică în domeniul sanitar, cu
personalitate juridică;
h) Casa Oamenilor de Ştiinţă
din Calea 13 Septembrie, nr. 13,
sector 5, Bucureşti şi Clubul
Oamenilor de țtiință, din P-ța
Lahovari, nr. 9, Sector 1, Bucurețti,
se trec în proprietatea Academiei
Române.
(9) „Fundația Națională pentru
țtiință ți Artă” (FNSA), de
utilitate publică, funcționează sub
egida Academiei Române. ”
(Amendament propus de Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă)
2. Articolul 2 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„Art. 2.
- Sediul Academiei
Române
este
în
Municipiul
Bucureşti, Calea Victoriei nr. 125,
sectorul 1.”
(Amendament propus de Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă)
3. Articolul 3 se modifică şi va
avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Academia Română are
în structura sa
secții de
specialitate, precum şi filiale
teritoriale în Cluj-Napoca, Iați ți
Timițoara.
(2) Academia
Română
poate
înființa ți alte filiale în țară ți
în afara granițelor țării.
(3) Secțiile de specialitate sunt
alcătuite din membri titulari,
membri corespondenți ți membri
de onoare din țară ai Academiei
Române.
(4) Înființarea,
atribuțiile,
organizarea
ți
reorganizarea
secțiilor de specialitate sunt
aprobate de Adunarea Generală,
forul suprem al Academiei
Române.
(5) În
subordinea
Academiei
Române sunt organizate ți
funcționează, în condițiile legii,
institute ți centre de cercetare
țtiințifică, precum ți alte
unități, cu sau fără personalitate
juridică, coordonate de secțiile de

Nemodificat.

Nemodificat.

Nemodificat

„(4)
Înființarea,
atribuțiile,
organizarea
ți
reorganizarea
secțiilor de specialitate sunt
aprobate de Adunarea Generală.”

(5) În subordinea Academiei
Române
sunt
organizate
ți
funcționează, în condițiile legii,
institute ți centre de cercetare
țtiințifică, precum ți alte unități,
cu sau fără personalitate juridică,

specialitate sau, după caz de filiala
Academiei Române din teritoriu,
de care aparțin.
(6) Institutele, centrele de cercetare
ştiinţifică, precum ți celelalte
unități din subordinea Academiei
Române sau a filialelor sale
teritoriale se înfiinţează şi se
organizează la propunerea sau,
după caz, prin hotărâre a Adunării
Generale a Academiei Române.
(7) Academia Română, institutele
ți centrele de cercetare din
subordine au dreptul să stabilească
relaţii directe cu academii, institute
şi alte entități din ţară şi din
străinătate, precum şi organizaţii
internaţionale de profil.
(8) Academia
Română
poate
înființa ți organiza comitete
naţionale şi comisii pe domenii de
activitate, cu caracter consultativ,
alcătuite din membri ai Academiei
Române, precum şi din alte
personalități din domeniul ştiinţei,
culturii ți învățământului.

coordonate
de
secțiile
de
specialitate sau, după caz de filiala
Academiei Române de care aparțin.
Nemodificat.

Nemodificat.

Nemodificat.

(Amendament propus de Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă)

6.
7.

8.

Nemodificat.
CAPITOLUL II
Organizare şi funcţionare
Art. 4. - Academia Română Nemodificat.
funcționează potrivit prevederilor
prezentei legi ți normelor
aprobate de Adunarea Generală.
4. Alineatul (1) al articolului 5 se
completează după cum urmează:
Art. 5. - (1) Membrii Academiei „Art. 5. - (1) Membrii Academiei
Române sunt aleşi dintre oamenii Române sunt aleşi dintre oamenii de
de ştiinţă şi cultură de înaltă ţinută ştiinţă şi cultură de înaltă ţinută
morală, care au contribuit ți morală, care au contribuit ți
contribuie la progresul țtiinței contribuie la progresul țtiinței ți
ți culturii naționale ți mondiale, culturii naționale ți mondiale, prin
prin lucrări ți descoperiri de lucrări ți creaţii de valoare
valoare artistică, teoretică ți artistică, teoretică ți practică
practică recunoscută.
deosebită.”
(2) Alegerea noilor membri se face
de Adunarea Generală a Academiei
Române, prin vot secret, pe baza
propunerilor formulate de către
membrii Academiei Române, de
secțiile de specialitate, de filialele
sale sau de către instituții de
cercetare
țtiințifică,
de
învățământ ți de cultură, potrivit
criteriilor ți procedurilor stabilite
ți aprobate de Adunarea Generală.
(3) Calitatea de membru al
Academiei Române poate fi

9.

acordată ți post-mortem.
(4) Titlul de academician poate fi
folosit numai de membrii titulari ai
Academiei Române.
(5) Numărul maxim de membri
titulari
ți
de
membri
corespondenți este de 181, din
care cel al membrilor titulari nu
poate fi mai mare de 91; numărul
maxim al membrilor de onoare este
de 135, din care cel mult 40 sunt
cetățeni români cu domiciliul în
România.
Art. 6. - (1) Membrii de onoare ai Nemodificat.
Academiei Române sunt aleşi
dintre personalităţile cu domiciliul
în ţară sau în străinătate, cetățeni
români sau cu altă cetățenie, cu
merite deosebite în dezvoltarea
ştiinţei şi culturii, ataşaţi valorilor
ți
obiectivelor
Academiei
Române, conform procedurilor
definite în Statutul Academiei
Române.
(2)
Membrii
titulari
sau
corespondenţi pot fi trecuţi, la
cererea lor şi cu aprobarea
Adunării Generale, în rândul
membrilor de onoare ai Academiei
Române.

10.

5. Articolul 7 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art.7. - (1) În realizarea
obiectivelor sale, descrise la art. l
alin. (6), Academia Română:
a) consacră personalitățile
din țară ți din străinătate, care sau
remarcat
prin
realizări
importante în activitatea artistică,
teoretică ți practică de dezvoltare
a țtiinței ți culturii;
b) decemează distincții ți
acordă premii pentru lucrări
deosebite ți contribuții de
excepție
în
țtiințele
fundamentale ți aplicate, în
cultura națională ți universală, în
domenii
de
interes
public
referitoare la starea societății
românețti,
precum
ți
în
învățământ ți educație;
c) organizează, coordonează,
evaluează ți atestă activitatea
institutelor ți a centrelor de
cercetare
țtiințifică
din
subordinea sa, folosind criterii,

„Art.7. - (1) În realizarea
obiectivelor
sale,
Academia
Română:
a) consacră personalitățile din
țară ți din străinătate, care s-au
remarcat prin realizări importante în
activitatea artistică, teoretică ți
practică de dezvoltare a țtiinței ți
culturii;
b) decernează distincții ți
acordă premii pentru lucrări
deosebite ți contribuții de
excepție
în
țtiințele
fundamentale ți aplicate, în cultura
națională ți universală, în domenii
de interes public referitoare la starea
societății românețti, precum ți în
învățământ ți educație;
c) organizează,
coordonează,
evaluează ți atestă activitatea
institutelor ți a centrelor de
cercetare
țtiințifică
din
subordinea sa, folosind criterii,

comisii de evaluare ți rapoarte
proprii la standardele cele mai
înalte recomandate ți aprobate de
Prezidiul Academiei Române;
d) validează dosarele de
concurs pentru funcțiile de
cercetător țtiințific gradul I ți II
din rețeaua proprie de institute ți
centre de cercetare, organizează
procesul de abilitare pentru
calitatea de conducător de doctorat,
validează ți aprobă conducătorii
de doctorat din sistemul propriu;
e) organizează cursuri de
pregătire profesională superioară,
doctorate
ți
activități
postdoctorale prin țcoala sa
doctorală denumită țcoala de
Studii Avansate a Academiei
Române
(SCOSAAR),
în
condițiile legii;
f) editează ți publică opere
de valoare din domeniul țtiinței
ți culturii, precum ți publicații
periodice;
g) acordă burse pe bază de

comisii de evaluare ți rapoarte
proprii la standardele cele mai înalte
recomandate ți aprobate de
Prezidiul Academiei Române;
d) validează dosarele de concurs
pentru funcțiile de cercetător
țtiințific gradul I ți II din
rețeaua proprie de institute ți
centre de cercetare, organizează
procesul de abilitare pentru calitatea
de conducător de doctorat, validează
ți aprobă conducătorii de doctorat
din sistemul propriu;
e) organizează
cursuri
de
pregătire profesională superioară,
doctorate
ți
activități
postdoctorale prin țcoala de Studii
Avansate a Academiei Române;

f) editează ți publică opere de
valoare din domeniul țtiinței ți
culturii, precum ți publicații
periodice;
g) acordă burse pe bază de
concurs pentru perfecționare, în

concurs pentru perfecționare, în
țară sau în străinătate, precum ți
burse de formare ți cercetare unor
doctoranzi ți cercetători cu merite
deosebite în domeniile lor de
specialitate;
h) organizează
manifestări
țtiințifice ți culturale de interes
național ți internațional;
i) poate formula opinii ți
face propuneri cu privire la
proiectele de acte normative,
referitoare la domeniile de
activitate ale Academiei Române;
j) poate organiza competiții
pentru
granturile
Academiei
Române;
k) elaborează proiecte de acte
normative din domeniul său de
activitate, care se supun spre
însuțire ți aprobare instituțiilor
cu drept de inițiativă legislativă;
l) elaborează ți prezintă
luări de poziție, analize ți
rapoarte în probleme de interes
național referitoare la starea

țară sau în străinătate, precum ți
burse de formare ți cercetare unor
doctoranzi ți cercetători cu merite
deosebite în domeniile lor de
specialitate;
h) organizează
manifestări
țtiințifice ți culturale de interes
național ți internațional;
i) formulează opinii ți face
propuneri cu privire la proiectele de
acte normative, referitoare la
domeniile
de
activitate
ale
Academiei Române;
j) organizează
competiții
pentru
granturile
Academiei
Române;
k) elaborează proiecte de acte
normative din domeniul său de
activitate, care se supun spre
însuțire ți aprobare instituțiilor
cu drept de inițiativă legislativă;
l) elaborează ți prezintă luări
de poziție, analize ți rapoarte în
probleme de interes național
referitoare la starea societății

societății românețti ți strategiile
de dezvoltare social-economică a
țării,
cultura,
civilizația,
învățământul,
educația
ți
identitatea națională a românilor.
Academia Română se exprimă
public în legătură cu orice
problemă de interes național;
m) dezvoltă, la solicitare sau
din proprie inițiativă, programe de
cercetare de interes național,
pentru care poate primi finanțări
distincte;
n) coordonează
activitatea
Centrului numit Accademia di
Romania, de la Roma, a Institutului
Român de cultură ți Cercetare
Umanistică de la Veneția ți a
altor centre românețti din
străinătate
afiliate
Academiei
Române;
o) poate organiza concursuri
pe teme de interes țtiințific în
vederea selectării unor proiecte de
cercetare pentru finanțarea cărora
va aloca fonduri din veniturile

românețti ți strategiile de
dezvoltare
social-economică
a
țării,
cultura,
civilizația,
învățământul,
educația
ți
identitatea națională a românilor.
Academia Română se exprimă
public în legătură cu orice problemă
de interes național;
m) dezvoltă, la solicitare sau din
proprie inițiativă, programe de
cercetare de interes național,
pentru care poate primi finanțări
distincte;
n) coordonează
activitatea
Accademiei di Romania, de la
Roma, a Institutului Român de
cultură ți Cercetare Umanistică de
la Veneția ți a altor centre
românețti din străinătate afiliate
Academiei Române;
o) organizează concursuri pe
teme de interes țtiințific în
vederea selectării unor proiecte de
cercetare pentru finanțarea cărora
va aloca fonduri din veniturile
proprii;

proprii provenite din activități
economice
proprii
ți
din
administrarea
ți
gestionarea
patrimoniului propriu;
p) sprijină,
din
fonduri
proprii,
editarea,
tipărirea,
difuzarea ți promovarea lucrărilor
țtiințifice prin Editura Academiei
Române.

11.

p) sprijină, din fonduri proprii,
editarea, tipărirea, difuzarea ți
promovarea lucrărilor țtiințifice
prin Editura Academiei Române. ”

(2)
Academia
Română Nemodificat.
îndeplinețte ți alte atribuții din
domeniul său de activitate, stabilite (Amendament
propus
de
de Adunarea Generală.
Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă)
6. Articolul 8 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art.8.
(1)
Finanțarea „Art.8.
(1)
Finanțarea
activității Academiei Române ți activității Academiei Române ți a
a unităților din subordine se unităților din subordine se asigură
asigură de la bugetul de stat, pe de la bugetul de stat, pe bază de
bază de programe proprii aprobate programe proprii aprobate de
de Adunarea Generală a Academiei Adunarea Generală a Academiei
Române, din proiecte câțtigate în Române, din proiecte câțtigate în
competiții
de
cercetare- competiții de cercetare-dezvoltaredezvoltare-inovare, denumite în inovare, precum ți din venituri
continuare C.D.I., precum ți din proprii ți din alte surse, în
venituri proprii ți din alte surse, în condițiile legii.

condițiile legii.
(2) Academia Română poate să
participe, direct sau prin unitățile (2) Academia Română poate să
sale, la orice competiție din participe, direct sau prin unitățile
domeniul C.D.I.
sale, la orice competiție din
domeniul cercetării – dezvoltării (3) În Academia Română se inovării.
desfățoară, în principal, toate (3) În Academia Română se
tipurile de activități: de C.D.I., desfățoară multiple activități: de
cercetare – dezvoltare - inovare,
realizate independent sau în
realizate independent sau în
colaborare, pentru extinderea, mai colaborare, pentru extinderea şi mai
buna înțelegere a cunoțtințelor buna înțelegere a cunoțtințelor
dobândite; activități educaționale dobândite; activități educaționale
în
vederea
perfecționării în vederea perfecționării resurselor
resurselor umane; activități de umane; activități de diseminare a
diseminare a rezultatelor cercetării; rezultatelor cercetării; activități de
transfer
tehnologic.
Veniturile
activități de transfer tehnologic,
realizate se reinvestesc pentru
vânzarea de licențe, crearea de finanțarea activităților principale
spin-off-uri, start-up-uri ți alte ale unității care le-a obținut.
forme
de
management
al
cunoațterii. Veniturile realizate se
reinvestesc pentru finanțarea
activităților
principale
ale
unității care le-a obținut.
(4) Unitățile de cercetare ale
Academiei Române pot desfățura

ți
activități
economice:
consultanță,
expertizare,
exploatarea unor bunuri obținute
din
cercetare,
valorificarea
produselor realizate ți altele, cu
respectarea reglementărilor legale
în vigoare.

(4) Academia Română şi unitățile
de cercetare ale Academiei Române
pot desfățura ți activități
economice:
consultanță,
expertizare, exploatarea unor bunuri
obținute din cercetare, valorificarea
produselor realizate ți altele, cu
respectarea reglementărilor legale în
(5) Academia Română poate fi vigoare.
sprijinită prin donații, legate,
sponsorizări ți prin alte acte Nemodificat.
juridice, conform legii, pe baza
avizului Prezidiului Academiei
Române ți aprobării Adunării
Generale a Academiei Române.
(6) Cotizațiile aferente Academiei
Române ca membru în asociații
academice europene ți mondiale Nemodificat.
se finanțează de la bugetul de stat,
conform reglementărilor legale în
vigoare.
(7) Toate veniturile obținute de
Academia Română se utilizează în
scopul ți pentru îndeplinirea (7) Toate veniturile obținute de
obiectivelor proprii ți sunt scutite Academia Română se utilizează în
de orice taxă ți impozit.
scopul ți pentru îndeplinirea
obiectivelor proprii ți sunt scutite
(8) Resursele financiare rămase de orice taxă ți impozit, cu

neutilizate la sfârțitul anului se excepţia TVA.
reportează.
Nemodificat.
(Amendament propus de Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă)
7. Articolul 9 se modifică şi va
avea următorul cuprins:

12.

Art.9.
(1)
Membrii
Art.9.
(1)
Membrii
Academiei Române primesc o Academiei Române primesc o
indemnizație lunară brută, după indemnizație lunară brută, după
cum urmează:
cum urmează:
a)
membrii
titulari
- a)
membrii
titulari
indemnizație
echivalentă
cu indemnizație echivalentă cu
salariul unui profesor universitar cu salariul maxim prevăzut de lege
vechime în învățământ de peste pentru un profesor universitar cu
25 de ani;
vechime în învățământ de peste
25 de ani;
membrii corespondenți
ți membrii de onoare cu
domiciliul în țară - 90% din
indemnizația membrilor titulari.
b)

b)
membrii corespondenți
ți membrii de onoare cu
domiciliul în țară - 90% din
indemnizația membrilor titulari.

(2) Prețedinții
filialelor Nemodificat
Academiei
Române
ți
prețedinții
secțiilor
de
specialitate ale Academiei Române

primesc o indemnizație lunară
suplimentară
de
50%
din
indemnizația
lunară
brută
corespunzătoare membrilor titulari
ai Academiei Române.

(3) Indemnizațiile prevăzute
la alin.(l) ți (2) se actualizează,
din oficiu, în fiecare an, cu rata
medie anuală a inflației, publicată
până la data de 1 ianuarie a fiecărui
an în care se face actualizarea,
comunicată de Institutul Național
de Statistică.

Se elimină.

(4) Fondurile necesare pentru (3) Nemodificat
plata drepturilor prevăzute la
alin.(l) ți (2) se alocă de la bugetul
de stat ți se plătesc lunar, prin
bugetul Academiei Române.
(5) Membrii
titulari
ai (4) Nemodoficat.
Academiei Române, care devin
membri de onoare în condițiile
prevăzute la art.6 alin.(2), îți
păstrează
indemnizația
corespunzătoare membrilor titulari,
fără a avea dreptul ți la
indemnizația prevăzută la alin.(l),

lit. b), pentru membrii de onoare.
(6) Soțul
supraviețuitor,
precum ți copiii minori, urmați ai
membrilor titulari, corespondenți
ți de onoare din țară ai
Academiei Române beneficiază
lunar de un sprijin material,
conform Legii nr. 86/1998 privind
acordarea unui sprijin material
pentru soțul supraviețuitor ți
pentru
urmații
membrilor
Academiei Române.

(5) Nemodificat.

(6) Nemodificat.
(7) Pentru
deplasări în
interesul serviciului, în străinătate
sau în țară, membrii Academiei
Române
primesc
drepturile
prevăzute de dispozițiile legale
aplicabile
demnitarilor
ți
personalului încadrat pe funcții
similare acestora.
(7) Nemodificat.
(8) Membrii
Academiei
Române beneficiază de transport
intern gratuit pe calea ferată cu
orice tip de tren, clasa I, potrivit
acordului între Academia Română (Amendament propus de Comisia
ți Ministerul Transporturilor. pentru cultură, arte, mijloace de
Costul biletelor se suportă din informare în masă)

bugetul Academiei Române.
13.

Art.10. - (1) În subordinea
Academiei Române funcționează,
ca unități cu personalitate juridică:
filialele
teritoriale,
Biblioteca
Academiei
Române,
Editura
Academiei
Române,
Casa
Academiei
Române,
Clubul
Oamenilor
de
țtiință
ți
Comitetul editorial al revistei
„Academica”.

8. Alineatul 1 al articolului 10 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art.10. - (1) În subordinea
Academiei Române funcționează,
ca unități cu personalitate juridică:
filialele
teritoriale,
Biblioteca
Academiei
Române,
Editura
Academiei
Române,
Casa
Oamenilor de Ştiinţă şi Clubul
Oamenilor de țtiință.”

Nemodificat.
(2) Organizarea
ți
funcționarea
unităților
cu
personalitate juridică prevăzute la
alin.(l) sunt reglementate în
Statutul Academiei Române.
Nemodificat.

14.

(3)
Biblioteca
Academiei
Române funcționează cu filiale la
Iați, Cluj si Timisoara, care sunt
subordonate acesteia si sunt de
(Amendament propus de Comisia
interes national.
pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă)
Art.11. - (1) Institutele de Nemodificat.

cercetare țtiințifică din rețeaua
Academiei Române pot colabora cu
universități, institute de cercetare
ți alte persoane juridice ți pot
încheia, în nume propriu, contracte
de cercetare țtiințifică cu
persoane juridice ți persoane
fizice,
fondurile
obținute
rămânând
în
întregime
la
dispoziția lor.
(2) Salarizarea personalului din
rețeaua proprie de institute ți
centre de cercetare țtiințifică,
având funcțiile prevăzute la art.7
lit.a)-d) din Legea nr.319/2003
privind Statutul personalului de
cercetare-dezvoltare,
cu
completările ulterioare, se face în
condițiile prevăzute de Legeacadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările ți
completările
ulterioare,
în
conformitate
cu
dispozițiile
aplicabile personalului didactic
universitar.
(3) Echivalența
funcțiilor
cercetătorilor
țtiințifici
din
institutele ți centrele de cercetare
ale
Academiei
Române
cu

funcțiile
didactice
este
următoarea:
a) cercetător țtiințific se
echivalează cu asistent universitar,
pentru persoanele care dețin o
diplomă de doctor;
b) cercetător țtiințific gradul
III se echivalează cu lector
universitar/țef de lucrări;
c) cercetător țtiințific gradul
II se echivalează cu conferențiar
universitar;
d) cercetător țtiințific gradul
I se echivalează cu profesor
universitar.
(4)
Cercetătorii
țtiințifici din institutele ți
centrele de cercetare ale Academiei
Române, care ocupă prin concurs
posturi de directori ai acestor
instituții,
devenind
astfel
manageri, îți vor suspenda
contractul individual de muncă
existent ți încheie un alt contract
individual de muncă pe durată
determinată, în conformitate cu
art.83 lit. h) din Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicată, cu
modificările
ți
completările

15.

16.

17.

ulterioare.
CAPITOLUL III
Conducerea Academiei Române

Nemodificat.

Art.12. - Conducerea Academiei Nemodificat.
Române se exercită de Adunarea
Generală, de Prezidiul Academiei
Române, de Biroul Prezidiului
Academiei
Române
ți
de
Prețedinte, conform legii.
Art.13. - (1) Adunarea Generală a Nemodificat.
Academiei Române este formată
din membrii titulari, din membrii
corespondenți ți din membrii de
onoare ai Academiei Române.
(2) Organizarea ți funcționarea
Academiei
Române
sunt
reglementate în Statutul Academiei
Române.

18.

9. Alineatul (3) al articolului 14 se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art. 14. - (1) Prezidiul Nemodificat.
Academiei Române este format din
prețedintele Academiei Române,
4
viceprețedinți,
secretarul
general, prețedinții secțiilor ți
filialelor,
aleți
din
rândul
membrilor titulari.

Nemodificat.
(2) Prețedintele Academiei
Române, viceprețedinții ți
secretarul general alcătuiesc Biroul
Prezidiului Academiei Române,
care asigură conducerea operativă a
Academiei Române.
„(3) Organizarea, funcționarea ți
atribuțiile Prezidiului Academiei
(3) Organizarea,
funcționarea
ți
atribuțiile Române si ale Biroului Prezidiului
Prezidiului Academiei Române si se prevăd în Statutul Academiei
ale Biroului Prezidiului se definesc Române.”
în Statutul Academiei Române.
(Amendament propus de Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă)

19.

10. Alineatul (5) al articolului 15
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art.15. - (1) Prețedintele Nemodificat.
Academiei Române este ales de
Adunarea Generală pentru un
mandat de 4 ani ți poate fi reales o
singură dată.

(2) Prețedintele Academiei Nemodificat.
Române reprezintă Academia
Română
în
raporturile
cu
autoritățile publice, cu organisme
ți organizații, precum ți cu alte
persoane juridice ți persoane
fizice din țară ți din străinătate.
(3) Prețedintele Academiei Nemodificat.
Române este ordonator principal de
credite.
(4) În exercitarea atribuțiilor Nemodificat.
sale, prețedintele emite decizii în
baza
hotărârilor
Biroului
Prezidiului,
Prezidiului
ți
Adunării Generale a Academiei
Române.
„(5) În cazul în care Prețedintele
(5)
În
cazul
în
care Academiei Române nu îți poate
Prețedintele Academiei Române exercita prerogativele, va delega
nu îți poate exercita prerogativele temporar exercitarea atribuţiilor
o perioadă mai mare de 3 luni, va fi pentru cel mult 3 luni unuia dintre
delegat temporar pe funcție unul vicepreşedinţii
Academiei
dintre viceprețedinții Academiei Române; atunci când nu se poate
Române; atunci când este în proceda astfel, desemnarea este în
imposibilitate de a proceda astfel, competenţa Adunării Generale a
desemnarea persoanei care va Academiei Române; în situaţia

20.

exercita prerogativele sale este în unei indisponibilităţi mai mari de
competența Adunării Generale a 3 luni, se va proceda la alegerea
Academiei Române.
unui nou preşedinte, în termen de
90 de zile, perioadă în care se
prelungeşte
delegarea
vicepreşedintelui
desemnat
anterior.”
(Amendament propus de Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă)
11. Alineatul (2) al articolului 16
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art.16. - (1) Viceprețedinții Nemodificat.
Academiei Române ți secretarul
general al Academiei Române sunt
aleți de Adunarea Generală pentru
un mandat de 4 ani ți pot fi
realeți o singură dată.
(2)
Viceprețedinții
ți
secretarul general îndeplinesc
atribuțiile stabilite prin Statutul
Academiei Române, precum ți
alte atribuții încredințate de
Prețedinte, Prezidiu ți de Biroul
Prezidiului, realizând legăturile
funcționale
între
structurile
Academiei Române ți asigurând
buna funcționare a fundațiilor,

„(2) Viceprețedinții ți secretarul
general îndeplinesc atribuțiile
stabilite prin Statutul Academiei
Române, precum ți alte atribuții
încredințate
de
Prețedinte,
Prezidiu ți de Biroul Prezidiului,
realizând legăturile funcționale
între structurile Academiei Române
ți asigurând buna funcționare a
fundațiilor,
administrarea

administrarea proprietăților ți a
unităților subordonate, definite în
Statutul ți în organigrama
Academiei Române.

21.

proprietăților ți a unităților
subordonate, prevăzute în Statutul
ți în organigrama Academiei
Române.”
(Amendament propus de Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă)
Art.17. - (1) Mandatele Nemodificat
prețedintelui, viceprețedinților
ți
secretarului
general
al
Academiei Române încetează la
expirarea duratei pentru care au
fost aleți sau prin hotărâri ale
Adunării Generale a Academiei
Române.
(2)
Dacă
funcțiile
de
prețedinte,
viceprețedinte,
secretar general se vacantează pe
timpul derulării mandatului, se
organizează
alegeri
pentru
perioada de mandat rămasă.

22.

Art.18. – Procedura de preluare
a
mandatelor
prețedintelui,
viceprețedinților ți secretarului
general al Academiei Române se
definețte în Statutul Academiei
Române.

12. Articolul 18 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„Art.18. – Procedura de preluare a
mandatelor
prețedintelui,
viceprețedinților ți secretarului
general al Academiei Române se
prevede în Statutul Academiei
Române.”

23.

24.

CAPITOLUL IV
Aparatul de lucru al Academiei
Române şi al unităţilor din
subordine

(Amendament propus de Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă)
Nemodificat

13. Articolul 19 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art. 19. - (1) Academia
„Art. 19. - (1) Academia
Română are un aparat de lucru Română are un aparat de lucru
propriu.
propriu.
(2) Structura organizatorică a
(2) Structura organizatorică a
aparatului de lucru prevăzută în aparatului de lucru este prevăzută în
Statutul Academiei Române se Statutul Academiei Române.
aprobă
de
către
Prezidiul
Academiei Române.
(3) Atribuțiile, sarcinile ți
răspunderile
personalului
din
aparatul propriu al Academiei
Române se definesc în Statutul
Academiei
Române
ți
în
Regulamentul de organizare ți
funcționare aprobat de către
Prezidiul Academiei Române.

(3) Atribuțiile, sarcinile ți
răspunderile
personalului
din
aparatul propriu al Academiei
Române se prevăd în Statutul
Academiei
Române
ți
în
Regulamentul de organizare ți
funcționare aprobat de către
Prezidiul Academiei Române.”
(Amendament propus de Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă)

25.

14. Alineatul (2) al articolului 20
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art.20. - (1) Statul de funcții Nemodificat
al aparatului de lucru al Academiei
Române
ți
al
unităților
subordonate,
cu personalitate
juridică, se aprobă de către
Prețedintele Academiei Române,
la propunerea secretarului general,
în conformitate cu reglementările
legale în vigoare.
„(2)
Structura posturilor pe
compartimente, a aparatului de
lucru al Academiei Române
încadrarea
personalului,
modificarea,
suspendarea
sau
încetarea raporturilor de muncă se
aprobă de Prețedintele Academiei
Române, la propunerea secretarului
general.”
(3)
Numărul maxim de Nemodificat.
posturi pentru aparatul propriu este
de
200.
Biroul
Prezidiului
Academiei Române, la cerere,
poate transfera posturi spre
structurile din subordine.
(Amendament propus de Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de

(2)
Structura posturilor pe
compartimente,
încadrarea
personalului,
modificarea,
suspendarea
sau
încetarea
raporturilor de muncă se aprobă de
Prețedintele Academiei Române,
la propunerea secretarului general.

26.

informare în masă)
15. Alineatul (2) al articolului 21
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art.21. - (1) Normativele de Nemodificat.
personal, criteriile de constituire a
compartimentelor ți statele de
funcții pentru unitățile din
subordine
se
aprobă
de
Prețedintele Academiei Române,
la propunerea secretarului general.
(2) Salarizarea personalului din
aparatul de lucru propriu al
Academiei Române ți a celui din
unitățile subordonate acesteia se
face în condițiile prevăzute de
Legea-cadru nr. 153/2017, cu
modificările
ți
completările
ulterioare.

27.

„(2) Salarizarea personalului din
aparatul de lucru propriu al
Academiei Române ți a celui din
unitățile subordonate acesteia se
face în condițiile prevăzute de
lege.”

(Amendament propus de Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă)
Art.22. - (1) Academia Nemodificat.
Română are în dotare un parc auto
propriu.
(2) Numărul maxim de
autovehicule ți consumul lunar de
carburanți pentru aparatul de

lucru ți unitățile din subordine se
stabilesc în conformitate cu
bugetele aprobate.
28.

29.

CAPITOLUL V
Patrimoniul Academiei Române

Nemodificat.

Art.23.
Patrimoniul Nemodificat.
Academiei Române este alcătuit
din:
a) drepturile ți obligațiile cu
privire la bunuri mobile ți imobile
dobândite cu orice titlu, prin
convenții, legate ți prin orice alte
moduri prevăzute de lege;
b) drepturile ți obligațiile cu
privire la bunuri mobile ți
imobile, proprietate publică sau
privată a statului ori a unităților
administrativ-teritoriale, atribuite
în administrare sau în folosință
gratuită, în condițiile legii;
c) alte drepturi ți obligații
patrimoniale.

30.

16. Articolul 24 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
Art.24.
–
Patrimoniul „Art.24. – Patrimoniul Academiei
Academiei Române poate fi divizat Române poate fi divizat în

în patrimonii de afectațiune, în
condițiile legii, în funcție de
destinația ți regimul juridic al
drepturilor ți obligațiilor care
alcătuiesc diferitele universalități
patrimoniale. Aceste patrimonii
sau mase patrimoniale sunt
administrate ți gestionate durabil,
prin fundații ale Academiei
Române, cu avizul ți sub
autoritatea
secțiilor
de
specialitate.

patrimonii de afectațiune, în
condițiile legii, în funcție de
destinația ți regimul juridic al
drepturilor ți obligațiilor care
alcătuiesc diferitele universalități
patrimoniale. Aceste patrimonii sau
mase patrimoniale sunt administrate
ți gestionate durabil, prin fundații
ale Academiei Române.”

(Amendament propus de Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă)
31.

32.

CAPITOLUL VI
Regimul juridic al bunurilor
proprietate privată a Academiei
Române

Nemodificat.

17. Alineatul (4) al articolului 25
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art.25. - (1) Academia Nemodificat.
Română îți exercită în mod
independent, fără nici un fel de
ingerințe
din
partea
altor
autorități ale statului, drepturile
ți
obligațiile
dobândite;
excepție fac bunurile mobile ți
imobile proprietate publică sau

privată a statului ori ale unităților
administrativ-teritoriale, primite în
administrare sau în folosință
gratuită.
(2) Academia
Română
folosețte
fundațiile
proprii,
persoane juridice de drept privat, în
condițiile legii, în calitate de
fondator unic, care administrează
drepturile ți obligațiile prevăzute
la alin.(l); obținerea de resurse
financiare necesare îndeplinirii
obiectivelor Academiei Române ți
îndeplinirea sarcinilor impuse prin
donațiile ți legatele acceptate se
vor face potrivit legislației în
vigoare.
(3) Utilizarea
fondurilor
bănețti primite de la bugetul de
stat sau bugetele locale, precum ți
respectarea destinației bunurilor
primite în administrare sau
folosință de la autoritățile
publice competente se supun
controlului statului, în condițiile
legislației în vigoare.
(4) Înstrăinarea
bunurilor
aflate în proprietatea Academiei
Române se poate face exclusiv în
interes public ți conform unei

Nemodificat.

Nemodificat.

„(4) Înstrăinarea bunurilor aflate în
proprietatea Academiei Române se
poate face exclusiv în interes public
ți conform unei proceduri speciale
stabilite de Adunarea Generală, cu

33.

proceduri speciale stabilită de respectarea prevederilor legale în
Adunarea Generală, cu respectarea vigoare.”
prevederilor legale în vigoare.
(Amendament propus de Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă)
18. Alineatul (1) al articolului 26
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art.26. - (1) Academia Română
Art.26. - (1) Academia
Română poate solicita, prin poate solicita, prin repunerea în
repunerea în termen, restituirea termen, restituirea bunurilor mobile
bunurilor mobile ți imobile de ți imobile de care a fost deposedată
care a fost deposedată în mod în mod abuziv, cu sau fără titlu ți
abuziv, cu sau fără titlu ți care nu care nu au fost restituite până în
au fost restituite până în prezent, prezent, indiferent dacă au făcut sau
indiferent dacă au făcut sau nu nu obiectul procedurilor prevăzute în
obiectul procedurilor prevăzute în legi speciale. Termen 1 an, în
legi speciale. Termen 1 an.
termen de 1 an de la data intrării
în vigoare a prezentei legi.”
(2) Pentru bunurile mobile ți Nemodificat.
imobile care, în mod obiectiv, nu
mai pot fi retrocedate în natură, în
vederea
respectării
clauzelor
donatorilor, la cererea ți cu
acordul Academiei Române, se
aplică de către autoritățile
competente măsuri reparatorii prin
echivalent, în compensare cu alte
bunuri similare sau prin conversie

cu bunuri mobile ori imobile din
alte
categorii
ți
conform
prevederilor legale în vigoare.
(3) În aplicarea prevederilor Nemodificat.
alin.(2), se va avea în vedere
valoarea de piață de la data
soluționării cererii sau notificării
calculate
de
autoritățile
competente, conform standardelor
internaționale de evaluare, potrivit
prevederilor legale în vigoare.

34.

(4) Academia Română poate Nemodificat.
dobândi, în condițiile legii, bunuri
mobile ți imobile, proprietate
publică sau privată a statului ori a
unităților administrativ-teritoriale,
în proprietate, administrare sau în
folosință.
(Amendament propus de Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă)
19. Alineatul (2) al articolului 27
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art.27. - (1) Terenurile cu Nemodificat.
destinație agricolă ți forestieră
retrocedate Academiei Române
prin titluri de proprietate, prin

punere în posesie sau prin
validarea dreptului de proprietate,
conform prevederilor legale în
vigoare, pot fi comasate la cererea
Academiei Române prin schimburi
de
terenuri
cu
Agenția
Domeniilor Statului ți, respectiv,
cu Regia Națională a Pădurilor Romsilva,
pe
amplasamente
convenite.
(2) Bunurile imobile cu
caracter agrosilvic, precum ți
celelalte categorii de bunuri mobile
ți imobile care au aparținut
Academiei Române ți care au fost
trecute în mod abuziv în folosința
sau administrarea unor ministere
ți instituții publice prin Decizia
Consiliului de Minițtri nr.
1.486/1948, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 260 din 8
noiembrie 1948, art. 1-4, paginile 8
983- 8 989, sau nominalizate în
alte
documente
oficiale
doveditoare vor fi retrocedate, prin
repunerea
în
termen,
în
proprietatea privată a Academiei
Române, cu aplicarea prevederilor
prezentei legi. Termen 1 an.

„(2) Bunurile imobile cu caracter
agrosilvic, precum ți celelalte
categorii de bunuri mobile ți
imobile
care
au
aparținut
Academiei Române ți care au fost
trecute în mod abuziv în folosința
sau administrarea unor ministere ți
instituții publice prin Decizia
Consiliului
de
Minițtri
nr.
1.486/1948, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 260 din 8
noiembrie 1948, art. 1-4, paginile 8
983- 8 989, sau nominalizate în alte
documente oficiale doveditoare vor
fi retrocedate, prin repunerea în
termen, în proprietatea privată a
Academiei Române, cu aplicarea
prevederilor prezentei legi, în
termen de 1 an de la data intrării
în vigoare a prezentei legi.”

35.

Art.28. - (1) Soluțiile tehnicoțtiințifice, în vederea obținerii
unei eficiențe economico-sociale
performante ți durabile din
administrarea bunurilor mobile ți
imobile cu caracter agro-silvic, vor
fi elaborate de Secția de țtiințe
Agricole ți Silvice a Academiei
Române.

36.

(Amendament propus de Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă)
20. Alineatul (1) al articolului 28
se
completează
după
cum
urmează:
„Art.28. - (1) Soluțiile tehnicoțtiințifice, în vederea obținerii
unei eficiențe economico-sociale
performante ți durabile din
administrarea bunurilor mobile ți
imobile cu caracter agro-silvic, vor
fi elaborate de Secția de țtiințe
Agricole ți Silvice a Academiei
Române şi avizate de Biroul
Prezidiului.”
Nemodificat.

(2) Bunurile imobile agricole
ți silvice dobândite de Academia
Română, la cerere, în mod gratuit,
în administrare sau în folosință,
conform prevederilor prezentei
legi, sunt folosite ți pentru
desfățurarea unor programe de
cercetare țtiințifică ți inovare
tehnologică, în scopul dezvoltării
rurale durabile ți performante.
(Amendament propus de Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă)
21. Alineatul (3) al articolului 29

se
completează
urmează:
Art.29. - (1) Terenurile Nemodificat.
agricole ți silvice dobândite de
Academia
Română
sunt
administrate ți gestionate potrivit
legii, prin Fundația Patrimoniu, în
scopurile stabilite de Academia
Română, cu respectarea clauzelor
din cuprinsul actelor de liberalitate
acceptate, donații ți legate.

după

cum

(2) Îndeplinirea clauzelor impuse Nemodificat.
de donatori sau testatori se
realizează de Fundația Patrimoniu
din resursele unui fond special
constituit,
denumit
Fondul
Recurent al Donatorilor, în
condițiile stabilite de Adunarea
Generală a Academiei Române.
(3) Resursele financiare generate
de bunurile proprietate privată ale
Academiei Române, dobândite
prin acte juridice - liberalități, se
colectează ți se acumulează în
Fondul Recurent al Donatorilor.
Utilizarea resurselor Fondului
Recurent al Donatorilor se aprobă
prin decizii ale organelor de

„(3) Resursele financiare generate de
bunurile proprietate privată ale
Academiei Române, dobândite prin
acte juridice - liberalități, se
colectează ți se acumulează la
Academia Română şi în Fondul
Recurent al Donatorilor. Utilizarea
resurselor Fondului Recurent al
Donatorilor se aprobă prin decizii

conducere ale Academiei Române,
pe praguri valorice. Utilizarea
resurselor Fondului Recurent se
face în conformitate cu statutul,
misiunea ți atribuțiile principale
ale Academiei Române, prevăzute
prin prezenta lege.

37.

38.
39.

ale organelor de conducere ale
Academiei Române, pe praguri
valorice.
Utilizarea
resurselor
Fondului Recurent se face în
conformitate cu statutul, misiunea
ți atribuțiile principale ale
Academiei Române, prevăzute prin
prezenta lege.”
(Amendament propus de Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de
informare în masă)
Art.30. – Clădirile ți terenurile Nemodificat
aferente acestora, dobândite sau
redobândite în proprietate ori cu alt
titlu de către Academia Română,
vor fi administrate ți gestionate
potrivit
legii,
urmărindu-se
utilizarea sau exploatarea lor în
condiții de eficiență economică
ți socială.
Nemodificat
CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale
22. Articolul 31 se completează
după cum urmează:
Art.31. - Sintagma Academia „Art.31. - Sintagma „Academia
Română nu poate să fie folosită de Română” nu poate să fie folosită de
nicio instituție publică sau privată nicio instituție publică sau privată
în cuprinsul denumirii acesteia.
în cuprinsul denumirii acesteia”
(Amendament propus de Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de

40.

41.

informare în masă)
Art.32. - În termen de 120 de Nemodificat.
zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, Adunarea Generală
va aproba noul Statut al Academiei
Române.
Art. 33. - La data intrării în Nemodificat.
vigoare a prezentei legi se abrogă
Legea
nr.752/2001
privind
organizarea ți funcționarea
Academiei Române, republicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.299 din 7 mai 2009, cu
modificările ulterioare.

