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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, 
ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT 
București, 03 iunie 2020 
Nr.4C-11/61 
 
 

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

Oamenilor de Știință din România  
(PLx. 46/2020) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 46 din 17 februarie 2020, Comisia 
pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere, în fond, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 
privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România.  

 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul negativ al Comisiei 

juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 897/24.10.2019 și avizul favorabil al Consiliului Economic și 
Social nr. 5234/29.10.2019.  

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea 

Academiei Oamenilor de Știință din România, cu modificările și completările ulterioare, în sensul actualizării adresei sediului instituției, al 
punerii în acord a textului legii în vigoare cu prevederile Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și stabilirea competențelor în aprobarea statutului Academiei Oamenilor de Știință din România 
și finanțarea unor cheltuieli ale Academiei. 

 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
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La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 19 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
 În baza prevederilor art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului au participat ca invitați: 
doamna Ioana Lazăr - secretar general în cadrul Ministerului Educației și Cercetării; domnul Petru Andea - membru al Consiliului 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, a adoptat proiectul de lege, în ședința din 10 februarie 2020, în condițiile articolului 115 
alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
  

4.  În urma dezbaterii, în ședințele din 10 martie și 02 iunie 2020, Comisia a propus, cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri, 
adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise din Anexa ce face parte din prezentul raport.  

 
 
 
 

PREȘEDINTE           SECRETAR 
Prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU                                                                                  Viorel STAN 
 
 
 
 
 
 

                 Șef birou Ioana Mînzu 
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                                               Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE  

 
Nr. 
crt. 

Text  
Lege nr. 31/2007, cu m. și c. ult. 

Text  
adoptat de Senat

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentelor)

Motivare 
 

1.  
 

--- 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 31/2007 privind 
reorganizarea și funcționarea Academiei 
Oamenilor de Știință din România 

Titlul Legii: Lege pentru modificarea 
Legii nr. 31/2007 privind 
reorganizarea și funcționarea 
Academiei Oamenilor de Știință din 
România  

Respectarea normelor 
de tehnică legislativă  

2.  
 

--- 
 

Articol unic: Legea nr. 31/2007 privind 
reorganizarea și funcționarea Academiei 
Oamenilor de Știință din România, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 
din 18 ianuarie 2007, cu modificările și 
completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

Art. I - Legea nr. 31/2007 privind 
reorganizarea și funcționarea 
Academiei Oamenilor de Știință din 
România, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 35 
din 18 ianuarie 2007, cu modificările 
și completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează:

Respectarea normelor 
de tehnică legislativă 

3.  
 
Art. 2 - Sediul central al AOSR este în 
municipiul București, Splaiul 
Independenței nr. 54, sectorul 5. 

1. Articolul 2 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 2 - Sediul central al AOSR este în 
municipiul București, Str. Ilfov, nr. 3, Sector 
5.” 

1. Articolul 2 va avea următorul 
cuprins: 

Art. 2 - Text nemodificat. 

Respectarea normelor 
de tehnică legislativă 

4.  
 
Art. 5 - (1) AOSR se reorganizează și 
funcționează potrivit prevederilor prezentei 
legi și statutului propriu, adoptat de 
adunarea generală a membrilor, care se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

2. Alineatul (1) al articolul 5 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
”Art. 5 - (1) AOȘR se reorganizează și 
funcționează potrivit prevederilor prezentei legi 
și statutului propriu, adoptat de adunarea 
generală a membrilor.” 

2. La articolul 5, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 
”Art. 5 - (1) AOSR se reorganizează 
și funcționează potrivit prevederilor 
prezentei legi și statutului propriu, 
adoptat de adunarea generală a 
membrilor.” 

Respectarea normelor 
de tehnică legislativă 
 
Pentru corectitudinea 
redactării 

5. Art. 11 - (2) Adunarea generală are 
următoarele atribuții principale: 
a) adoptă statutul AOSR, modificările și 
completările ulterioare ale acestuia, care se 
supun aprobării Guvernului României, 

3. La articolul 11 alineatul (2) litera a) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
”a) adoptă statutul AOSR, modificările și 
completările ulterioare ale acestuia;” 

3. La articolul 11 alineatul (2) litera 
a) va avea următorul cuprins: 

Text nemodificat. 

Respectarea normelor 
de tehnică legislativă 
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prin hotărâre; 
b) aprobă darea de seamă și bugetul anual al AOSR, 
precum și programele de activitate științifică anuală și de 
perspectivă; 
c) aprobă alegerea membrilor AOSR validați de prezidiul 
AOSR, la propunerea consiliului onorific; 
d) alege președintele, vicepreședinții și secretarul 
științific dintre membri titulari, în conformitate cu 
prevederile statutului. Mandatul aleșilor este de 4 ani, 
putând fi reînnoit o singură dată. 

 
 

--- 

6. Art. 181 - Veniturile proprii ale instituțiilor 
de învățământ superior pot fi utilizate, în 
conformitate cu legislația în vigoare, 
pentru reabilitări și consolidări aprobate 
prin planul operațional. 

 
4. Articolul 181 se abrogă. 

 
4. Text nemodificat. 

 

7.  
 
Art. 20 - (1) Finanțarea cheltuielilor de 
întreținere, funcționare și a indemnizațiilor 
se asigură din venituri proprii și din 
subvenții acordate de la bugetul de stat, 
conform legilor bugetare anuale. 
...................................... 
(24) Drepturile salariale pentru personalul 
bugetar din aparatul de lucru se vor acorda 
pentru funcțiile de execuție, conform 
prevederilor referitoare la funcțiile de 
execuție din administrația publică 
centrală de specialitate din anexa nr. I la 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
24/2000 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar, 
aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu 
modificările și completările ulterioare, 
iar funcțiile de conducere beneficiază și 
de drepturile salariale prevăzute în 
anexa nr. VI/1a din Ordonanța 

5. La articolul 20, alineatele (1) și (24) se 
modifică și vor avea următorul cuprins: 
”Art. 20 - (1) Finanțarea cheltuielilor de 
întreținere, funcționare și a indemnizațiilor se 
asigură din subvenții acordate de la bugetul de 
stat, conform legilor bugetare anuale. 
………………… 
 
(24) Drepturile salariale pentru personalul 
bugetar din aparatul de lucru se acordă pentru 
funcțiile de execuție și de conducere, prin 
asimilare, conform prevederilor Legii nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare.” 
 

5. 5. La articolul 20, alineatele (1) și 
(24)  vor avea următorul cuprins:  
 

”(1) Text nemodificat. 
 
 
 
 
(24) Drepturile salariale pentru 
personalul bugetar din aparatul de 
lucru se acordă, prin asimilare, 
pentru funcțiile de execuție conform 
prevederilor din Anexa III – 
Capitolul IV, litera b) și Anexa VIII, 
Capitolul II, Subcapitolul 1: A. 
Secțiunea I, punct 1, litera b), iar 
pentru funcțiile de conducere  conform 
prevederilor din Anexa VIII, 
Capitolul II, Subcapitolul 1: A. 
Secțiunea I, punct 1, litera a) din 
Legea nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările și 

Respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
textului și realizarea 
unor trimiteri la 
actele normative în 
vigoare.  
OUG 24/2000 și L 
383/2001 sunt 
abrogate prin L 
330/2009. 
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Guvernului nr. 10/2007 privind 
creșterile salariale ce se vor acorda în 
anul 2007 personalului bugetar salarizat 
potrivit Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul 
de stabilire a salariilor de bază pentru 
personalul contractual din sectorul 
bugetar și personalului salarizat potrivit 
anexelor nr. II și III la Legea nr. 
154/1998 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază în sectorul bugetar și a 
indemnizațiilor pentru persoane care 
ocupă funcții de demnitate publică, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 
231/2007. 

completările ulterioare.” 
Autor: Comisia 

8.  
 

 
 
 

--- 
 

 
 
 
 
 

--- 

Art. II – (1) Prin derogare de la 
prevederile art. 35 din Legea nr. 
5/2020 a bugetului de stat pe anul 
2020, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 2 din 06 
ianuarie 2020,  cu modificările 
ulterioare, până la data de 31 
decembrie 2020, finanțarea 
cheltuielilor Academiei Oamenilor 
de Știință din România se asigură 
din subvenții acordate de la bugetul 
de stat.  
 
(2) Ministerul  Finanțelor Publice 
este autorizat să opereze 
modificările necesare pentru 
punerea în aplicare a prevederilor 
alin. (1).  

Autor: Deputat PNL Florica 
Cherecheș + Comisia 

Normă tranzitorie. 
Art. 35 din Legea nr. 
5/2020, Legea 
bugetului de stat, este 
în contradicție cu 
Legea nr. 31/2007, 
care stabilește că 
AOSR se finanțează 
de la bugetul de stat 
și din venituri proprii. 
În anii anteriori, 
cheltuielile de 
finanțare ale AOSR 
au fost în totalitate 
asigurate de la 
bugetul de stat (cca. 
6-10 milioane lei 
anual), iar veniturile 
proprii, conform 
legilor bugetare 
anuale, au fost virate 
la bugetul de stat. 
AOSR se bucură de o 
largă recunoaștere 
națională și 
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internațională, fiind 
clasată pe locul 9 în 
România din peste 
300 de instituții de 
cercetare, precum și 
locul 775 în lume în 
clasamentul realizat 
de SCIMAGO/ 
Elsevier. AOSR, 
alături de AR, este 
singura Academie ce 
apare în acest 
clasament. Din aceste 
considerente este pe 
deplin justificat 
sprijinul financiar pe 
care statul l-a acordat 
până în prezent și 
necesitatea de a 
continua acest sprijin. 

9.   
 
 
 

--- 

 
 
 
 

--- 

Art. III – Legea nr. 31/2007 privind 
reorganizarea și funcționarea 
Academiei Oamenilor de Știință din 
România, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 35 
din 18 ianuarie 2007, cu modificările 
și completările ulterioare, inclusiv cu 
cele aduse prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se textelor 
o nouă numerotare. 

Autor: Comisia

 
 
Având în vedere 
numeroasele 
modificări aduse 
actului de bază.  

 
 


