PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT
București, 21 iunie 2022
Nr.4C-11/1091/2021
RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea
Academiei Oamenilor de Știință din România
(PLx. 490/2021)
1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx. 490 din 18 octombrie 2021, Comisia
pentru învățământ 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 negativ al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul negativ al Comisiei
juridice, de disciplină și imunități, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.465/23.06.2021, avizul favorabil al Consiliului Economic și
Social nr.4327/02.06.2021, Punctul de vedere negativ al Guvernului nr. 2129/09.11.2021.
Proiectul de Lege 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, proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din
Constituția României, republicată.
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În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de Lege au participat ca
invitați: domnul Ionel - Florian Lixandru - secretar 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 toți membrii 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.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în ședința din 11 octombrie 2021, în condițiile articolului 75
alineatul (2) teza a III-a din Constituția României, republicată.
4. În urma dezbaterii, în ședința din data de 21 iunie 2022, Comisia, cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri, a propus adoptarea proiectului
de Lege cu amendamente admise și respinse din Anexa.

PREȘEDINTE
Natalia-Elena INTOTERO

SECRETAR
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ

Șef birou Ioana Florina Mînzu
Consilier parlamentar Monica Tudor
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Anexa
I. AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
1.

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

2.
---

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

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

Text propus de Comisii
(autor amendamente)

Motivare

Text nemodificat
Art. I. - Legea nr.31/2007 privind Respectarea
de
reorganizarea și funcționarea normelor
Academiei Oamenilor de Știință tehnică legislativă
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:

1. Articolul 2 se modifică și va avea
1. Text nemodificat
următorul cuprins:
„Art. 2 - Sediul central al AOSR este în
municipiul București, str. Ilfov, nr. 3, sector
5.”
2. La articolul 5, alineatul (1) va avea 2. La articolul 5, alineatul (1) se Respectarea
de
modifică și va avea următorul normelor
următorul cuprins:
tehnică legislativă
”(1) AOSR se reorganizează și funcționează cuprins:
potrivit prevederilor prezentei legi și statutului
Text nemodificat
propriu, adoptat de adunarea generală a
membrilor.”

3. Articolul 7 se modifică și va avea
următorul cuprins:
Art. 7. - Criteriile de selecție sau de ”Art.7. - Criteriile de acordare, respective
alegere a noilor membri ai AOSR se de retragere a calității de membru al AOȘR
se stabilesc prin Statut, iar procedurile prin
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3. Articolul 7 se modifică și va
avea următorul cuprins:
unitate
”Art.7. - Criteriile de acordare, Pentru
terminologică
respectiv cauzele de încetare a
calității de membru al AOSR se

6.

7.

8.

stabilesc prin statut, iar procedurile, prin Regulamentul propriu de organizare și stabilesc
prin
Statut,
iar
regulamentul propriu. (Legea 296/2007)
funcționare. ”
procedurile prin Regulamentul
propriu
de
organizare
și
funcționare. ”
Autor: Comisia
Art. 11. - (2) Adunarea generală are 4. La articolul 11, alineatul (2) litera a) se 4. La articolul 11, alineatul (2)
litera a) se modifică și va avea
modifică și va avea următorul cuprins:
următoarele atribuții principale:
a) adoptă statutul AOSR, modificările și ”a) adoptă statutul AOȘR, modificările și următorul cuprins:
”a) adoptă statutul AOSR,
completările ulterioare ale acestuia, care se completările ulterioare ale acestuia;”
modificările
și
completările
supun aprobării Guvernului României,
ulterioare ale acestuia;”
prin hotărâre;
................
Autor: Comisia
1
Art. 18 - Veniturile proprii ale instituțiilor
de învățământ superior pot fi utilizate, în
5. Articolul 181 se abrogă.
5. Text nemodificat
conformitate cu legislația în vigoare, pentru
reabilitări și consolidări aprobate prin
planul operațional. (Legea 168/2014 )
6. La articolul 20, alineatul (1) se
modifică și va avea următorul
cuprins:
Art. 20 - (1) Finanțarea cheltuielilor de
”Art. 20 - (1) Fondurile necesare
întreținere, funcționare și a indemnizațiilor
funcționării Academiei Oamenilor
--se asigură din venituri proprii și din
de Știință din România se asigură
subvenții acordate de la bugetul de stat,
în conformitate cu prevederile art.
conform legilor bugetare anuale. (Legea
62 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
168/2014)
500/2002
privind
finanțele
publice, cu modificările și
completările ulterioare.”
Autor: Deputat AUR Boris
Volosatîi

Se pun în acord
prevederile Legii
nr. 31/2007 cu
cele ale Legii nr.
500/2002 privind
finanțele publice.
Corelarea acestor
prevederi a fost
realizată în ultimii
ani prin derogări
anuale introduse
prin
legile
bugetului de stat.
Amendamentele
înlătură
aceste
derogări.
7. La articolul 20, după alineatul Se pun în acord
(1), se introduce un nou alineat, prevederile Legii
alin. (11) cu următorul cuprins: nr. 31/2007 cu
cele ale Legii nr.
500/2002 privind

9.
---

Pentru
unitate
terminologică

--4

”(11) Veniturile proprii realizate
de către Academia Oamenilor de
Știință
din
România
se
gestionează în conformitate cu
prevederile art. 62 alin.(2) al Legii
nr. 500/2002 privind finanțele
publice.”
Autor: Deputat AUR Boris
Volosatîi

10.

finanțele publice.
Corelarea acestor
prevederi a fost
realizată în ultimii
ani prin derogări
anuale introduse
prin
legile
bugetului de stat.
Amendamentele
înlătură
aceste
derogări.
6. La articolul 20, alineatul (24) va avea 8. La articolul 20, alineatul (24) Respectarea
de
următorul cuprins:
se modifică și va avea următorul normelor
4
4
tehnică
legislativă
Art. 20. - (2 ) Drepturile salariale pentru ”(2 ) Drepturile salariale pentru personalul cuprins:

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.

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
completările ulterioare.”

---
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”(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 Pentru
corectitudine
Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare.”
Autor: Comisia

11.

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)
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.

---

12.
---

---
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9. Articolul 23 se abrogă.
Autor: Comisia

În
acord
cu
modificarea art. 5
alin. (1)

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 se publică 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 60 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi.
Autor: Comisia

În
acord
cu
modificarea art. 5
alin.
(1)
și
abrogarea art. 23

II. AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
crt.
1.

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

Text
adoptat de Senat

Text amendamente
(autor)
La articolul 8, după
alineatul (4) se introduce un
nou alineat, alineatul (41), cu
următorul cuprins:
„(41) Drepturile prevăzute la
alin. (l)-(4) se acordă în limita
fondurilor disponibile.”
Autor: Deputat USR Marius
Miftode

-----

--2.

3.

Art. 8. - (5) Soțul supraviețuitor,
precum și copiii minori, urmași ai
membrilor titulari ai AOSR,
beneficiază lunar de un sprijin
material neimpozabil, conform Legii
nr. 86/1998 privind acordarea unui
sprijin
material
pentru
soțul
supraviețuitor și pentru urmașii
membrilor Academiei Române.
(6) Membrii titulari ai AOSR primesc
drepturile legale pentru deplasările în
interesul AOSR, în țară sau în
străinătate.
Art. 19 - (21) Normativele de
personal, criteriile de constituire a
compartimentelor și statele de funcții
pentru unitățile din subordine se
aprobă de președintele AOSR, la
propunerea secretarului științific, cu
încadrarea în numărul maxim de
posturi aprobat pentru AOSR prin

---

---
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Motivare
a) Motivare pentru adoptare
Pentru
consolidarea
stabilității macroeconomice și
ratingului de țară în relația cu
organismele
financiare
internaționale.
b)
Motivare
pentru
respingere
Amendament respins la vot

Cameră
decizională
Camera
Deputaților

a) Motivare pentru adoptare
consolidarea
La articolul 8, alineatele (5) Pentru
stabilității
macroeconomice
și
și (6) se abrogă.
ratingului
de
țară
în
relația
cu
Autor: Deputat USR Marius
organismele
financiare
Miftode
internaționale.
b)
Motivare
pentru
respingere
Amendament respins la vot

Camera
Deputaților

a) Motivare pentru adoptare
Pentru
consolidarea
stabilității macroeconomice și
La articolul 19, alineatele ratingului de țară în relația cu
organismele
financiare
(21) și (3) se abrogă.
internaționale.
Autor: Deputat USR Marius b)
Motivare
pentru
Miftode
respingere
Amendament respins la vot

Camera
Deputaților

legile bugetare anuale. (Legea
296/2007)
(3) Angajarea, încetarea raporturilor
de serviciu și salarizarea personalului
de la nivel central și din filialele
teritoriale se fac în conformitate cu
dispozițiile
legale
aplicate
personalului bugetar și se aprobă de
către
președintele
AOSR,
la
propunerea secretarului științific.
La articolul 20, alineatul (1)
se modifică și va avea
următorul cuprins:
”Art. 20 - (1) Finanțarea
activității AOSR și a unităților
din subordine se asigură din
venituri proprii."
Autor: Deputat USR Marius
Miftode

4.
--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.
(Legea 168/2014)
5.

Art. 20 - (23) Funcția de președinte
este retribuită la nivel de membru al
Guvernului,
iar
funcțiile
de
vicepreședinte și secretar științific, la
nivel de secretar de stat.

6.
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

---

6. La articolul 20, alineatul (24)
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,
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a) Motivare pentru adoptare
Pentru
consolidarea
stabilității macroeconomice și
ratingului de țară în relația cu
organismele
financiare
internaționale.
b)
Motivare
pentru
respingere
Amendament respins la vot.
A se analiza motivarea din
DCC nr. 449/2021.
3
La articolul 20 alineatul (2 ) a) Motivare pentru adoptare
Pentru
consolidarea
se abrogă.
Autor: Deputat USR Marius stabilității macroeconomice și
ratingului de țară în relația cu
Miftode
organismele
financiare
internaționale.
b)
Motivare
pentru
respingere
Amendament respins la vot
4
La articolul 20, alineatul (2 ) a) Motivare pentru adoptare
consolidarea
se modifică și va avea Pentru
stabilității
macroeconomice
și
următorul cuprins:
ratingului
de
țară
în
relația
cu
4
”(2 ) Se elimină
financiare
Autor: Deputat USR Marius organismele
internaționale.
Miftode
b)
Motivare
pentru
respingere

Camera
Deputaților

Camera
Deputaților

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. 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)

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 completările
ulterioare.”

---

9

Amendament respins la vot.
OUG 24/2000 și Legea nr.
383/2001 au fost abrogate
prin Legea nr. 330/2009.

7.

Art. 21 - (1) AOSR are în dotare un
parc auto propriu.
(2) Numărul maxim de autovehicule
necesare bunei funcționări a
structurilor AOSR și consumul lunar
de carburanți se stabilesc prin statutul
propriu,
potrivit
Ordonanței
Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru autoritățile și
instituțiile publice, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 247/2002,
cu modificările și completările
ulterioare.

Articolul 21 se abrogă.
Autor: Deputat USR Marius
Miftode
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a) Motivare pentru adoptare
Pentru
consolidarea
stabilității macroeconomice și
ratingului de țară în relația cu
organismele
financiare
internaționale.
b)
Motivare
pentru
respingere
Amendament respins la vot

Camera
Deputaților

