AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei
Oamenilor de Stiintă din România
Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi
completarea
Legii nr.31/2007
privind
reorganizarea şi
funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
(b214/19.05.2021), transmisă de Secretarul General al Senatului cu
adresa nr.XXXV/2812/25.05.2021 şi înregistrată la Consiliul Legislativ
cu nr.D438/26.05.2021,
CONSILIUL LEGISLATIV
în temeiul art.2 alin. 1 lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi al art.46(2)
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele
observaţii şi propuneri:
1.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare
modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cu modificările şi
completările ulterioare.
Potrivit Expunerii de motive, demersul legislativ urmăreşte
actualizarea sediului instituţiei, stabilirea competenţelor în aprobarea
statutului Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, prevederea
posibilităţii stabilirii prin statut a regulilor de „retragere” a calităţii de
membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi prevederea
unor dispoziţii referitoare la salarizarea personalului instituţiei.
Propunerea legislativă se încadrează în categoria legilor ordinare,
iar în temeiul art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată,
prima cameră sesizată este Senatul.
Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ
nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiei legislative.
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2.
In măsura în care propunerea legislativă are implicaţii asupra
bugetului de stat, este obligatorie solicitarea unei informări din partea
Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile a r t .lll alin.(l) teza a doua
din Constituţia României, republicată.
Totodată, în considerarea dispoziţiilor art.15 din Legea
responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, în măsură în
care adoptarea propunerii legislative determină majorarea cheltuielilor
bugetare, este necesară întocmirea fişei financiare prevăzute la art.15
din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
In acest sens, precizăm că, prin Decizia nr.331/2019, Curtea
Constituţională a reţinut că „ lipsind fişa financiară (iniţială şi
reactualizată) nu se poate trage decât concluzia că la adoptarea legii
s-a avut în vedere o sursă de finanţare incertă, generală şi lipsită de un
caracter obiectiv şi efectiv, nefiindaşadar reală”.
3* întrucât prezenta propunere legislativă vizează, în fapt, numai
modificarea actului normativ de bază, la titlu se va elimina expresia „şi
completarea”.
4. Pentru aceleaşi considerente, la articolul unic partea
introductivă se va elimina expresia „şi se completează”.
5. Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, la articolul
unic pct.2 partea dispozitivă va fi reformulată astfel:
„2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins”, în continuare fiind redat textul propus.
6. La articolul unic pct.3, la textul propus pentru art.7 pentru
utilizarea unui limbaj juridic consacrat, recomandăm ca textul să se
refere la „cauzele de încetare a calităţii de membru” şi nu la „criteriile
de retragere a calităţii de membru”.
Totodată, pentru respectarea unităţii în redactare cu actul normativ
de bază, abrevierea „AOŞR” se va scrie „AOSR”. Observaţia este
valabilă şi pentru articolul unic pct.4, în textul propus pentru art.ll
alin. (2) lit.a).
7. Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, la articolul
unic pct.6 partea dispozitivă va fi reformulată astfel:
„6. La articolul 20, alineatul (24) se modifică şi va avea următorul
cuprins”, în continuare fiind redat textul propus.
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Pentru corecta informare juridică, în textul propus pentru alin.
(24), trimiterea la actul normativ se va face în mod corect „Legea-cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completările ulterioare”.
8. In acord cu modificarea propusă la pct.2 pentru art.5 alin.(l),
sugerăm introducerea unui nou punct, pct.7, prin care să se dispună
abrogarea art.23 din actul normativ de bază.
9. Având în vedere modificarea propusă la pct.2 pentru art.5
alin.(l), pentru o reglementare completă, proiectul trebuie să conţină un
articol disctinct, marcat art.II, care să cuprindă o dispoziţie prin care să
se stabilească un termen pentru adoptarea noului statut, precum şi
menţiunea că acest statut se va publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I. Totodată, art.II trebuie să prevadă că la data
publicării noului statut în Monitorul Oficial al României, Partea I, se
abrogă Hotărârea Guvernului nr.641/2007 pentru aprobarea Statutului
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, cu modificările şi
completările ulterioare.
Ca urmare a introducerii art.II, actualul articol unic va fi marcat
ca „Art.F\
10. Având în vedere numărul mare de intervenţii suferite de actul
normativ de bază, sugerăm introducerea unui nou articol, marcat ca artlll,
care să cuprindă dispoziţia de republicare a Legii nr. 31/2007 privind
reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. IU poate avea următorul cuprins:
„ A rtJ II- Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 18 ianuarie 2007, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege,
va fi republicată în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă
numerotare”
/V
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L. nr. 31/2007

M. Of. nr. 35/18 ian. 2007

Lege privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
1

promulgată prin D. nr. 55/2007

M. Of. nr. 35/18 ian. 2007

Decret pentru promulgarea Legii privind reorganizarea şi
funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

2

modificări prin

L nr. 296/2007

M. Of. nr. 759/8 nov. 2007

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007
privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România

3 modificări prin

L. nr. 241/2009

M. Of. nr. 445/29 iun. 2009

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007
privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România

^ modificări prin

L. nr. 118/2010

M. Of. nr. 441/30 iun. 2010

Lege privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii
echilibrului bugetar

5 modificări prin

O.U.G. nr. 79/2010

M. Of. nr. 638/10 sep. 2010

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative
din domeniul cercetării
respinsă prin L. nr. 215/2013
M. Of. nr. 401/3 iul. 2013

modifică art. 5 alin. (5), art. 7, art. 8 alin.
(2), art. 9 alin. (3), art. 11 alin. (2) lit. d),
art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) şi (2);
introduce alin. (7) la art. 8, alin. (4)-(6) la
art. 9, alin. (2_1) la art. 19, alin. (2_l)~
(2_4) la art. 20, alin. (3) la art. 22

modifică art. 5 alin. (5), art. 8 alin. (I), art.
9 alin. (1) şi (4), art. 20 alin. (2) şi (2J2);
introduce alin. (3) la art. 13, alin. (2_5) la
art. 20

se reduce cu 25% cuantumul
indemnizaţiilor acordate membrilor
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România;
se reduce cu 15% cuantumul sprijinului
material acordat urmaşilor membrilor
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România

modifică art. 8 alin. (7), art. 19 alin. (2_1),
art. 20 alin. (1), art. 20 alin. (2__5);
abrogă art. 8 alin. (5), art. 19 alin. (3), art.
20 alin. (2_3) şi (2__4), art. 21. art. 22 alin.
(3)

e modificări prin

L. nr. 215/2013

M. Of, nr. 401/3 tul. 2013

respinge O.U.G. nr. 79/2010

Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 79/2010 pentru modificarea unor acte normative din
domeniul cercetării

7 modificări prin

O.G. nr. 29/2013

M. Of. nr. 550/30 aug. 2013

Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri bugetare
aprobată cu modificări şi L. nr. 168/2014
completări prin

« modificări prin

L. nr. 168/2014

M. Of. nr. 922/18 dec. 2014

M. Of. nr. 922/18 dec. 2014

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013
privind reglementarea unor măsuri bugetare

Consiliul Legislativ -

marţi, 8 iunie 2021

modifică art. 8 alin. (7), art. 14 alin. (I),
art. 20 alin. (1) şi (2);
abrogă art. 20 alin. (2_5)

aprobă O. G. nr. 29/2013 şi modifică art. 20
alin. (1);
introduce art. 18_1;
elimină de la modificare art. 14 alin. (1)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul

L. nr. 153/2017

M. Of. nr. 492/28 iun. 2017

Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
1

promulgată prin D. nr. 580/2017

M. Of. nr. 492/28 iun. 2017

Decret pentru promulgarea Legii-cadru privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice

2

modificări prin

O.U.G. nr. 91/2017

M. Of. nr. 978/8 dec. 2017

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice
aprobată cu modificări şi L. nr. 79/2018
completări prin

M. Of. nr. 276/28 mar. 2018

modifică art. 16 alin. (1), (2) şi (10), art.
17, art. 18 alin. (1), art. 25 alin, (2), art. 26
alin. (3), art. 29 alin. (2), art. 38 alin. (3)
lit. c), art. 39, art. 40, art. 44 alin. (1) pct.
30, anexele nr. 1, V şi VIII;
modifică şi completează anexele nr. II şi
IX;

introduce alin. (7) la art. 10, alin. f10_1)~
(10_5) la art. 16, alin. (5) şi (6) la art. 18,
alin. (5) la art. 25 şi lit. h) şi i) la art. 38
alin. (3)

3 modificări prin

L. nr. 79/2018

M. Of. nr. 276/28 mar. 2018

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice

aprobă cu modificări şi completări O. U. G.
nr. 91/2017 şi modifică art. 22, art 29, art.
38 alin. (3) lit. b) şi lit. d), anexa nr. I,
anexa nr. II, anexa nr. III, anexa nr. V,
anexa nr. VI, anexa nr. VIII, anexa nr. IX;

introduce alin. (10^1) - (1 OjS) la art. 16,
alin. (1_1) şi (1 _2) Ia art. 33, lit. d_l) la
art. 38 alin. (3), lit. j) la art. 38 alin. (3),
completează anexa nr. II, anexa nr. V,
anexa nr. VIII, anexa nr. IX

* modificări prin

L. nr. 80/2018

M. Of. nr 276/28 mar. 2018

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 90/2017 privind unele măsuri fi scai-bugetare, modificarea
şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor
termene

modifică art. 11 alin. (1), art. 38 alin. (3)
lit. d), anexa nr. II;
completează anexa nr. VIII

M. Of. nr. 328/13 apr. 2018

rectifică anexa nr. VIII

M. Of. nr. 433/22 mai 2018

modifică art. 25 alin. (3), art. 38 alin. (3)
lit. g), anexa nr. I, anexa nr. II;
introduce alin. (7) şi (8) la art. 18, alin. (6)
la art. 25, lit. d_2) la art. 38 alin. (3), alin.
(6_1) la art. 38

RECTIFICARE

e modificări prin

O.U.G. nr. 41/2018

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legiicadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice
aprobată cu modificări şi L. nr. 61/2019
completări prin

7 modificări prin

L. nr. 234/2018

M. Of. nr. 296/17 apr. 2019

M. Of. nr. 850/8 oct. 2018

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii

Consiliul Legislativ -

marţi, 8 iunie 2021

modifică anexa nr. V capitolul VIII art. 12
alin. (2) şi (5)
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8 modificări prin

L. nr. 287/2018

M. Of. nr. 1029/4 dec. 2018

Lege pentru modificarea şi completarea Leg ¡¡-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice

9

modificări prin

O.U.G. nr. 107/2018

M. Of. nr. 1058/13 dec. 2018

Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor
acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

10

completat prin

aprobată prin L. nr. 91/2019

M. Of. nr. 354/8 mai 2019

O.U.G. nr. 114/2018

M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018

modifică anexele nr. I, II, V, VIII;
completează anexa nr. VIII

prevederile art. 26 alin. (4)-(6) intră în
vigoare la data de I ianuarie 2021

introduce alin. (4_I) la art. 38

Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea
unor termene
Prevederile capitolului IV se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019.
11

modificări prin

L. nr. 61/2019

M. Of. nr. 296/17 apr. 2019

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice

12

modificări prin

L. nr. 91/2019

M. Of. nr. 354/8 mai 2019

modifică art. 17 alin. (4), anexa nr. I cap. I
Ut. B art. 4, anexa nr. I cap. I lit. B art. 16,
anexa nr. I cap. III lit. B nr. crt. 4, anexa
nr. I cap. III lit. C nr. crt. 1 şi 3 şi anexa nr.
VII cap. II art. 10 lit. a);
introduce alin. (4_2) la art. 38, alin. (8) la
art. 38, alin. (3_1) la anexa nr. II cap. II
art. 6, pct. I_1 la nota din anexa nr. V cap.
V,, nr. crt. 7_ l la anexa nr. VIII cap. II lit.
C la tabelul de la lit. b) şi pct. l_ l la anexa
nr. VIII cap. II lit. C la nota tabelului de la
lit. b);
completează nota de la anexa nr. VIII cap.
I lit. A pct. I lit. c)

aprobă O.U.G. nr. 107/2018

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

13

completat prin

L. nr. 105/2019

M. Of. nr. 392/20 mai 2019

introduce alin. ( 1 1 ) la art. 18

Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea
şi completarea altor acte normative

14

modificări prin

O.U.G. nr. 31/2019

M. Of. nr. 403/23 mai 2019

Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri
bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

15

modificări prin

O.U.G. nr. 58/2019

M. Of. nr. 553/5 iul. 2019

modifică anexa nr. I a cap. III, lit. E, art. 5
alin. (3)

modifică anexa nr.I cap. III lit. E

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor
acte normative
aprobată prin L. nr. 91/2021

Consiliul Legislativ -

marţi, 8 iunie 2021

M. Of. nr. 413/20 apr. 2021
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i6 modificări prin

L. nr. 131/2019

M. Of. nr. 575/15 iul. 2019

modifică anexa nr. ¡cap. I îit. B art. 16

Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice

17

modificări prin

L. nr. 129/2019

M. Of. nr. 589/18 iul. 2019

modifică anexa nr. VM şi anexa nr. IX

Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative

îs modificări prin

L. nr. 5/2020

M. Of. nr. 2/6 ian. 2020

modifică anexa nr. /

Legea bugetului de stat pe anul 2020

Publicat şi în M. Of. nr. 2 bis/6 ian. 2020

ia modificări prin

O.U.G. nr. 1/2020

M. Of. nr. 11/9 ian. 2020

Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

20

modificări prin

O.U.G. nr. 23/2020

M. Of. nr. 106/12 feb. 2020

modifică anexele nr. I şi VI;
introduce alin. (5) la art. 33

modifică anexa nr. VIII

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor
acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

2t

modificări prin

L. nr. 42/2020

M. Of. nr. 287/6 apr. 2020

modifică anexele nr. I şi III

Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice

22

modificări prin

L. nr. 51/2020

M. Of. nr. 340/27 apr. 2020

Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice

23

24

modificări prin

modificări prin

L. nr. 64/2020
M. Of. nr. 428/21 mai 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice

D.O.C. nr. 221/2020

M. Of. nr. 594/7 iul. 2020

Decizia nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

25

modificări prin

O.U.G. nr. 114/2020

M. Of. nr. 614/13 iul. 2020

modifică anexa nr. II;
introduce alin. (4_3) la art. 38

modifică anexa nr. I; modifică şi
completează anexa nr. II;
introduce alin. (4 4) la art. 38
-

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile
O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său
(termenul se împlineşte la 20 august 2020),
după care operează prevederile art. 147
din Constituţie

completează anexa nr. VIII

Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor
acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

26

completat prin

L. nr. 141/2020

M. Of. nr. 647/22 iul. 2020

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative şi
prelungirea unor termene

Consiliul Legislativ -

marţi, 8 iunie 2021

aprobă cu modificări şi completări O.U.G.
nr. 67/2020 şi introduce alin. (2_I) la art.
?5

Pag. 3 din 4

27

modificări prin

L. nr. 156/2020

M. Of. nr. 662/27 iul. 2020

Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice

28

completat prin

L. nr. 157/2020

M. Of. nr. 662/27 iul. 2020

modifică anexa nr. I cap. III lit. B nr. crt. 5
şi lit. C nr. crt. 3

introduce art. I5_I la anexa nr. VI

Lege pentru completarea anexei nr. VI la Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice

29 modificări prin

O.U.G. nr. 135/2020

M. Of. nr. 751/18 aug. 2020

modifică art. 38 alin. (4_1) lit. c)

Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi
stabilirea unor măsuri bugetare

30

modificări prin

L. nr. 206/2020

M. Of. nr. 858/18 sep. 2020

modifică şi completează anexa nr. II şi VIII

Lege pentru modificarea şt completarea Legii-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice

31

completat prin

L. nr. 229/2020

M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020

introduce alin. (9) la art. 38

Lege pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Măsurile prevăzute la art. 38 alin. {9) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost completată prin prezenta lege,
se aplică începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi.
32

modificări prin

O.U.G. nr. 226/2020

M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020

Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscai-bugetare şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene

33 modificări prin

L. nr. 91/2021

M. Of. nr. 413/20 apr. 2021

Prevederile art. 26 alin. (4)— (6) intră în
vigoare la data de 1 ianuarie 2022

aprobă O. V.G. nr. 58/2019

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative

Consiliul Legislativ -

marţi, 8 iunie 2021
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