
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

L E G E 
 

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

 
 
Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
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: 

 
1. Articolul 2 va avea 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 următorul cuprins:  
„Art. 5 - (1) AOSR se reorganizează și funcționează potrivit 

prevederilor prezentei legi și statutului propriu, adoptat de adunarea 
generală a membrilor.” 

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

cuprins: 
„a) adoptă statutul AOSR, modificările și completările 

ulterioare ale acestuia;” 
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4. Articolul 181 se abrogă. 
 
5. La articolul 20, alineatele (1) și (24) 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, 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.” 

 
Art. II – (1) Prin derogare de la prevederile art. 35 din Legea 

nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 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). 

 
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. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților  

în ședința din 3 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76  
alin. (2) din Constituția României, republicată. 

 
 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

 
ION - MARCEL CIOLACU 

 


