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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 22 februarie 2023 
Nr.4C-11/26 

 
RAPORT  

asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea  
Academiei Oamenilor de Știință din România, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a cererii Președintelui României 

(PLx. 490/2021/2023) 
 

1. În baza prevederilor art. 140 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 490 din 08 februarie 2023, Comisia 
pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea 
Academiei Oamenilor de Știință din România, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a cererii Președintelui României. 

 
Legea are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.31/2007. Potrivit expunerii de motive, demersul legislativ urmărește actualizarea 

adresei sediului instituției, stabilirea competențelor prin aprobarea statutului Academiei Oamenilor de Știință din România, prevederea 
posibilității stabilirii prin statut a regulilor de retragere a calității de membru al Academiei, precum și instituirea unor dispoziții referitoare la 
salarizarea personalului instituției. 

 
 2. În funcție de obiectul și conținutul său, Legea face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituția 
României, republicată. 
 
 În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea Legii au participat ca invitați: domnul 
Cătălin Micu - subsecretar de stat în cadrul Ministerului Educației; domnul Adrian Badea - președinte și domnul Petru Andea - secretar științific, 
Academia Oamenilor de Știință din România. 

La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 21 deputați din totalul de 26 membri ai Comisiei. 
 
3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art. 91 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat Legea în ședința din 06 februarie 2023. 
În Cererea de reexaminare se precizează că prin modificarea propusă la art. I pct. 3 din Legea supusă reexaminării sunt stabilite doar la 

nivel infralegal, respectiv prin Statutul adoptat de adunarea generală a AOSR, criteriile de acordare a calității de membru al AOSR și cauzele 
de încetare a acestei calități. Introducerea în conținutul Legii, nu doar prin Statut, a unor criterii clare care să permită o evaluare obiectivă a 
posibilității de dobândire a calității de membru AOSR, respectiv a cauzelor ce determină sau pot determina pierderea acestei calități ar asigura 
îndeplinirea cerințelor de calitate a legii, din perspectiva necesității asigurării stabilității și predictibilității normei aplicabile beneficiarilor săi. 
Prin soluțiile legislative propuse la art. I pct. 2 și 4 se elimină condiția aprobării Statutul AOSR prin hotărâre a Guvernului. Având în vedere 
indemnizația de care beneficiază membrii AOSR, corelată cu dispozițiile art. unic pct. 6 și pct. 7 din Legea transmisă la promulgare, ce prevăd 
asigurarea fondurilor necesare funcționării instituției de la bugetul de stat, și natura AOSR de instituție publică de interes public, autonomă, cu 
profil academic, se consideră necesar ca Legea să prevadă criteriile minimale atât pentru acordarea, cât și cauzele de încetare a calității de 
membru al AOSR. În acest mod, se asigurată o previzibilitate mai mare a normei pentru membrii sau potențialii membri ai AOSR, cât și o 
transparență ridicată, necesară unei instituții de interes public. Prin art. I pct. 6 se modifică art. 20 alin. (1) din Legea nr. 31/2007 astfel încât 
fondurile vor fi  asigurate „integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz”. Totodată, 
potrivit art. I pct. 7, veniturile proprii ale AOSR „se gestionează în conformitate cu prevederile art. 62 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu 
modificările și completările ulterioare.”, respectiv se varsă integral la bugetul de stat. Potrivit art. I pct. 8 din Legea transmisă la promulgare, 
referitor la modificarea art. 20 alin. (24) din Legea nr. 31/2007, drepturile salariale pentru personalul bugetar din aparatul de lucru se acordă, prin 
asimilare conform Legii-cadru  nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 
Se consideră că aceste dispoziții sunt neclare întrucât nu stabilesc în mod clar funcțiile și corespondența acestora cu funcțiile salarizate potrivit 
Legii-cadru nr. 153/2017, putând determina dificultăți de interpretare și aplicare ale dispozițiilor legale în procedura de încadrare pe funcții și 
salarizare, cu efecte directe asupra cuantumului venitului acordat cu titlu de salariu. Dispozițiile art. II sunt neclare, întrucât nu se precizează 
momentul de la care va produce efecte noul statut, respectiv de la momentul adoptării acestuia de către Adunarea Generală sau de la momentul 
publicării sale în Monitorul Oficial al României. Mai mult, norma este de natură a crea o insecuritate juridică atât cu privire la statutul membrilor 
AOSR, cât și la organizarea și funcționarea acesteia, aparatul de lucru al AOSR și al unităților din subordine, conducerea, finanțarea și 
patrimoniul, în situația în care statutul actual este abrogat anterior momentului în care noul statut produce efecte. 

Față de argumentele expuse, având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, Președintele României a solicitat 
reexaminarea Legii. 

4. În urma dezbaterii, în ședința din  22 februarie 2023, Comisia, cu 16 voturi pentru și 5 abțineri, a propus adoptarea Cererii de 
reexaminare și adoptarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei 
Oamenilor de Știință din România, cu amendamentele admise din Anexă.  

 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO 

SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 
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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 Comisii 
(autor amendamente) 

Motivare 

1.  
 

--- 

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

 
Text nemodificat  

 

2.  
 

--- 

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 și se 
completează după cum urmează: 

 
 

Text nemodificat 

 

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.”

 
Text nemodificat 

 

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. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și 
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.” 

 
 

Text nemodificat 

 

5.  
 
Art. 7. - Criteriile de selecție sau de 
alegere a noilor membri ai AOSR se 
stabilesc prin statut, iar procedurile, prin 
regulamentul propriu. (Legea 296/2007) 

3. Articolul 7 se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
”Art.7. - (1) Criteriile de acordare, respectiv 
cauzele de încetare a calității de membru al 
AOSR se stabilesc prin Statut, iar procedurile 
prin Regulamentul propriu de organizare și 
funcționare.  

Text nemodificat 
 
 

Art.7. - (1) Text nemodificat 
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(2) Criteriile minimale pentru acordarea 
calității de membru al AOSR sunt următoarele: 
 
 
 
a) pentru membrii titulari: deținerea gradului 
didactic de profesor universitar abilitat sau a 
gradului științific de cercetător științific gradul 
I, creatori de școli de cercetare în universități 
sau institute de cercetare, inițiatori de noi 
domenii de cercetare, care au condus 
proiecte/programe de cercetare, autori a unor 
lucrări de referință în domeniile de specialitate, 
cu dovezi ale recunoașterii științifice cuprinse 
în bazele de date indexate internațional; 
 
 
 
 
 
b) pentru membrii corespondenți: deținerea 
gradului didactic de cel puțin conferențiar 
universitar sau gradul științific de cel puțin 
cercetător științific gradul II, abilități în 
domeniul lor de cercetare, cu dovezi ale 
recunoașterii științifice reflectate prin lucrări 
indexate în baze de date internaționale și prin 
lucrări de specialitate de prestigiu;  
 
 
 
 
 
 

”(2) Criteriile minimale care 
trebuie îndeplinite simultan 
pentru acordarea calității de 
membru al AOSR sunt 
următoarele: 
a) pentru membrii titulari: 
deținerea gradului didactic de 
profesor universitar abilitat sau a 
gradului științific  de cercetător 
științific gradul I, creatori de școli 
de cercetare în universități sau 
institute de cercetare, inițiatori de 
noi domenii de cercetare care au 
condus proiecte/programe de 
cercetare, autori ai unor lucrări de 
referință în domeniile de 
specialitate, cu dovezi ale 
recunoașterii științifice cuprinse în 
bazele de date indexate 
internațional; 
b) pentru membrii corespondenți: 
deținerea gradului didactic de cel 
puțin conferențiar universitar sau 
a gradului științific de cel puțin 
cercetător științific gradul II, 
abilitați în domeniul lor de 
cercetare, autori ai unor lucrări 
de referință în domeniile de 
specialitate, cu dovezi ale 
recunoașterii științifice cuprinse 
în bazele de date indexate 
internațional.” 

Autor: Deputat USR Marius-
Andrei Miftode + Comisia  

 

Criteriile 
minimale de la 
alin (2) sunt 
îndeplinite de 
câteva mii de 
profesori 
universitari, 
cercetători 
științifici cu 
gradul I precum și 
de autori de 
articole științifice 
indexate ISI fără 
gradele didactice 
sau științifice de 
profesor sau 
cercetător gradul I. 
Se impune 
stabilirea unor 
criterii mai 
exigente. 
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c) evaluarea solicitărilor de acordare a calității 
de membru titular sau corespondent al AOSR 
se face prin metodologia definită în Statut. 
 
 
(3) Cauzele de încetare a calității de membru al 
AOSR sunt următoarele: 
a) deces; 
b) solicitarea scrisă de retragere din partea 
membrului AOSR; 
c) condamnarea penală definitivă pentru fapte 
de natură să prejudicieze prestigiul și imaginea 
AOSR; 
d) încălcarea gravă a prevederilor Statutului 
AOSR, aducând atingere intereselor și 
imaginii AOSR; 
e) inactivitate nejustificată pentru o perioadă 
mai mare de 3 ani în cadrul AOSR.”

(3) Evaluarea solicitărilor de 
acordare a calității de membru 
titular sau corespondent al AOSR 
se face prin procedura stabilită în 
Statut.” 

Autor: Comisia  
 
 
 

Alin. (3) devine alin. (4) 
Text nemodificat 

Pentru claritatea 
textului 

6. 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, 
prin hotărâre; 
................ 

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

 
 

Text nemodificat 

 
 

7. 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. (Legea 168/2014 )

 
5. Articolul 181 se abrogă. 

 
Text nemodificat 

 

8.  
 
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, 

6. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
”Art. 20 - (1) Fondurile necesare funcționării 
AOSR se asigură în conformitate cu 
prevederile art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 

 
 
 

Text nemodificat 
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conform legilor bugetare anuale. (Legea 
168/2014) 

500/2002 privind finanțele publice, cu 
modificările și completările ulterioare.” 

9.  
 
 

--- 

7. La articolul 20, după alineatul (1), se 
introduce un nou alineat, alin. (11) cu 
următorul cuprins: 
”(11) Veniturile proprii realizate de către 
AOSR se gestionează în conformitate cu 
prevederile art. 62 alin.(2) din Legea nr. 
500/2002, cu modificările și completările 
ulterioare.”

 
 
 

Text nemodificat 

 

10.  
 
Art. 20. - (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 
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. 

8. La articolul 20, alineatul (24)  se modifică 
și va avea următorul cuprins:  
”(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-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările 
ulterioare.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

 
 
”(24) Salarizarea personalului din 
aparatul de lucru al AOSR se face 
în condițiile aplicabile 
personalului bugetar.” 

Autor: Comisia  
 
 

 
 
 

Recomandare a  
Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale. 
Prevedere similară 
celor din legile după 
care funcționează 
Academia Română 
și Academia de 
Științe Agricole 
Silvice ”Gheorghe 
Ionescu-Șisești.” 
Legea nr. 752/2001 
Art.21  - (2) 
Salarizarea 
personalului din 
aparatul de lucru 
propriu al 
Academiei Române 
și a celui din 
unitățile 
subordonate 
acesteia se face în 
condițiile aplicabile 
personalului din 
sectorul bugetar. 
 
 
 
 
 



7 
 

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. (Legea 296/2007) 

11.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 

9. La articolul 20, după alineatul (25) se 
introduce un nou alineat, alin.(26), cu 
următorul cuprins: 
“(26) Drepturile salariale pentru personalul 
bugetar din aparatul de lucru al AOSR se 
acordă conform Legii-cadru nr. 153/2017, cu 
modificările și completările ulterioare, astfel: 
a) pentru funcțiile de conducere, conform 
anexei nr. VIII, Capitolul II, subcapitolul A I, 
lit.1, pct. a); 
b) pentru funcțiile de execuție, conform anexei 
nr. VIII, Capitolul II, subcapitolul A I, lit.1, 
pct. b); 
c) pentru personalul de execuție administrativ, 
conform anexei nr. VIII; Capitolul II, 
subcapitolul C, lit. b); 
d) pentru personalul din editura AOSR, 
conform anexei nr. III, Capitolul IV, lit. b); 
e) pentru personalul din biblioteca AOSR, 
conform anexei nr. III, Capitolul II, lit. b); 
f) pentru personalul din cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și proiectare, conform 
anexei nr. I, Capitolul II, lit. a) și lit. b).” 

 
 

Text nemodificat 

 

12.  
 
Art. 22 - (3) AOSR poate elabora proiecte 
de acte normative din domeniul său de 
activitate, ce se supun spre aprobare 
Guvernului de către Ministerul Educației, 

10. La articolul 22, alineatul (3) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
“(3) AOSR poate elabora proiecte de acte 
normative din domeniul său de activitate, ce se 
supun spre aprobare Guvernului de către 
Ministerul Cercetării, Inovării și 
Digitalizării.” 

 
 
 

Text nemodificat 
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Cercetării și Tineretului. (Legea 
296/2007) 

13.  Art. 23 - În termen de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, 
adunarea generală a AOSR va adopta și va 
supune aprobării Guvernului României 
statutul propriu. 

 
9. Articolul 23 se abrogă. 

 

 
 

Text nemodificat 

 

12.   
--- 

Art. II - (1) În termen de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, se adoptă 
statutul AOSR prevăzut la art. 5 alin. (1), care 
intră în vigoare la data publicării sale în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.  
(2) Hotărârea Guvernului nr. 641/2007 pentru 
aprobarea Statutului Academiei Oamenilor de 
Știință din România, cu modificările 
ulterioare, se abrogă la data intrării în vigoare 
a statutului prevăzut la alin.(1). 

 
 

Text nemodificat 

 

 
 
 
 
 


