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pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 752/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române 
 
 
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 Articol unic. – Articolul 10 din Legea nr.752/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei Române, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 28 decembrie 
2001, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 

  
 „Art. 10. – (1)  Membrii Academiei Române primesc o 
indemnizaţie lunară brută după cum urmează: 
 a) membrii titulari: 3000 lei (RON); 
 b) membrii corespondenţi şi membrii de onoare cu domiciliul 
în ţară: 2500 lei (RON). 
 (2) Prin hotărâre a Prezidiului Academiei Române pot fi 
acordate indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi unor 
membri de onoare ai Academiei Române care au domiciliul în 
altă ţară. 
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 (3) Preşedinţilor secţiilor ştiinţifice şi filialelor Academiei 
Române li se poate majora cu până la 20% indemnizaţia 
prevăzută la alin. (1), prin hotărâre a Prezidiului Academiei 
Române. 
       (4) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) se iau în 
calculul pensiei de stat. Asupra indemnizaţiilor  prevăzute la alin. 
(1) şi (3) se datorează contribuţia de asigurări sociale de stat. 
 (5) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) se indexează 
anual cu rata inflaţiei, comunicată de Institutul Naţional de 
Statistică pentru anul anterior celui în care se face plata 
drepturilor. 
 (6) Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevăzute la 
alin. (1)-(3) se alocă de la bugetul de stat şi se plătesc 
beneficiarilor lunar, prin bugetul Academiei Române. 
 (7) Membrii titulari ai Academiei Române care devin membri 
de onoare în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) îşi păstrează 
titlul de academician şi beneficiază de indemnizaţia 
corespunzătoare membrilor titulari. 
 (8) Soţul supravieţuitor, precum şi copiii minori, urmaşi ai 
membrilor titulari, corespondenţi şi de onoare din ţară ai 
Academiei Române beneficiază lunar de un sprijin material, 
conform Legii nr. 86/1998 privind acordarea unui sprijin material 
pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii membrilor 
Academiei Române. 
 (9) Membrii Academiei Române primesc drepturile prevăzute 
de dispoziţiile legale aplicabile demnitarilor şi personalului 
încadrat pe funcţii similare acestora pentru deplasări în interesul 
serviciului, în străinătate sau în ţară. 
 (10) Membrii Academiei Române beneficiază de transport 
intern gratuit pe calea ferată cu orice tip de tren, clasa I. Costul 
integral al biletelor se suportă din bugetul Academiei Române.” 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 

respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76        
alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 
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