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Comisia pentru invafamant, 
§itiiiita, tineret §i sport Nr. XXVIII/176/09.12.2019

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea ji completarea Legii 
nr.31/2007 privind reorganizarea ^i func^ionarea Academiei Oamenilor de

$tiin(a din Romania

(L565/2019)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, 
cu modificarile ulterioare, Comisia pentru invafamant, §tiinfa, tineret §i sport, prin 
adresa nr. L565/2019, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in 
vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru 
modificarea ^i completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea §i 
funcfionarea Academiei Oamenilor de $tiinfa din Romania, initiatori: 
Andronescu Ecaterina - senator PSD; Craioveanu Elena-Lavinia - senator PSD; 
Diaconu Adrian-Nicolae - senator PSD; Dogariu Eugen - senator PSD; Dumitrescu 
Cristian-Sorin - senator PSD; Marciu Ovidiu-Cristian-Dan - senator PSD; Panescu 
Doru-Adrian - senator PSD; Pop Liviu-Marian - senator PSD; Sbirnea Liliana - 
senator PSD; Boboc Tudorifa-Rodica - deputat PSD; Cimpeanu Sorin Mihai - deputat 
Independent; Citea Vasile - deputat PSD; Cojocaru Petru-Bogdan - deputat PSD; 
Gavrila Camelia - deputat PSD; Haratau Elena - deputat PSD; Macovei Silviu Nicu - 
deputat PSD; Rotaru Razvan-Ilie - deputat PSD; ^otcan Theodora - deputat PSD; 
Tilvar Angel - deputat PSD; Zisopol Drago§ Gabriel - deputat UER [minoritati).

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare modificarea Legii 
nr.31/2007 privind reorganizarea §i funcfionarea Academiei Oamenilor de 
din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislative §i a avizat favorabil cu 
observafii §i propuneri.

Consiliul Economic ^i Social a transmis aviz favorabil cu o observatie.
Comisia pentru buget, finanfe, activitate bancare §i piafe de capital si Comisia 

pentru pentru munce, familie ^i protecfie sociaie au transmis avize favorabile.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de ^anse, culte ^i minoritefi a 

transmis aviz negativ.
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La dezbaterea propunerii legislative a participat, m conformitate cu 
prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile 
ulterioare, din partea Guvernului: domnul Secretar de stat Gigel Paraschiv - 
Ministerul Educatiei si Cercetarii.

In cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse votului, au 
fost adoptate §i se regasesc m anexa ce face parte integrants din prezentul raport.

In §edin^a din 27 noiembrie 2019, membrii Comisiei pentru invajamant, 
§tiin^a, tineret §i sport au analizat propunerea legislativa si au hotarat, cu 
majoritate de voturi, sa adopte raport de admitere cu amendamente admise.

Comisia pentru mvafamant, §tiinfa, tineret §i sport supune spre dezbatere §i 
adoptare plenului Senatului raportul de admitere cu amendamente admise si 
propunerea legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din 
categoria legilor ordinare $i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile 
art.76 alin.(2) din Constitu^ie.

Potrivit art.75 din Constitufia Romaniei, republicata, §i art.92 alin.(7} pct.l 
din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Pre^edinte,

Senator Liviu-lilaifian Pop

Secretar,

Senator Liliana Sbirnea
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ANEXA la Raportul nr. XXVIII/176/09.12.2019

AMENDAMENTE ADMISE

La Propunerea legislative pentru modificarea §i completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea ji funcfionarea Academiei
Oamenilor de ^tiinta din Romania 

(L565/2019)

Amendamente adoptate de Comisie ObservatiiText propunere legislativeText Lege nr. 31/2007Nr.
Crt.

Titlul legii: Lege pentru modificarea 
Legii

Titlul legii; Lege pentru modificarea §i 
completarea Legii nr. 31/2007 privind 
reorganizarea §i funcfionarea Academiei 
Oamenilor de §tiinla din Romania

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnica 
legislativd

1.
31/2007 privind 

reorganizarea ^i funcjionarea 
Academiei Oamenilor de §tiinta din 
Romania

nr.

Pentru 
respectarea 
normelor de 
tehnica 
legislativd

Articol unic: Legea nr. 31/2007 privind 
reorganizarea §i functionarea Academiei 
Oamenilor de §tiinta din Romania, publicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
35 din 18 ianuarie 2007, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, se modifica §i se 
completeaza dupa cum urmeaza:

Articol unic: Legea nr. 31/2007 
privind reorganizarea §i functionarea 
Academiei Oamenilor de §tiinta din 
Romania, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 35 
din 18 ianuarie 2007, cu modificarile 
§i completarile ulterioare, se modifica 
dupa cum urmeaza:

2.

l.Articolul 2 se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins:

3. Art. 2

Sediul central al AOSR este in 
municipiul Bucure§ti, Splaiul 
Independenfei nr. 54, sectoral 5.

„Art. 2
Punctul 1 Text nmodificat

Sediul central al AOSR este in municipiul
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Bucurejti, Str. Ilfov, nr. 3, Sector 5."

Alineatul (1) al articolului 5 se 
modifica va avea urmatorul 
cuprins:

2.Alineatul (1) al articolul 5 se modifica §i 
va avea urmatorul cuprins:

4.

'Art. 5
Art. 5 "Art. 5 Pentru 

respectarea 
normelor de 
tehnicd 
legislativd

(1) AOSR se reorganizeaza §i functioneaza 
potrivit prevederilor prezentei legi §i 
statutului propriu, adoptat de adimarea 
generala a membrilor."

reorganizeaza §i(l)AOSR
funcponeaza potrivit prevederilor 
prezentei legi §i statutului propriu, 
adoptat de adunarea generala a 
membrilor, care se aproba prin 
hotarare a Guvernului.

se (1) AOSR se reorganizeaza §i 
func^ioneaza potrivit prevederilor 
prezentei legi §i statutului propriu, 
adoptat de adunarea generala a 
membrilor."

5. Art. 11

3.La articolul 11 alineatul (2) litera a) 
se modifica §i va avea urmatorul 
cuprins:

Punctul 3 Text nemodificat(2)Adunarea generala are urmatoarele 
atributii principale;

a)adopta statutul AOSR, modificarile §i 
completarile ulterioare ale acestuia,
care se supun aprobarii Guvernului 
Romaniei, prin hotarare;

"a) adopts statutul AOSR, modificarile §i 
completarile ulterioare ale acestuia;"

Art. 18'6.

Veniturile proprii ale institutiilor de 
invatamant superior pot fi utilizate, in 
conformitate cu legislajia in vigoare, 
pentru reabilitari §i consolidari aprobate

4. Articolul 18* se abroga. Punctul 4 Text nemodificat
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prin planul operational.

5. La articolul 20, alineatele (1) §i (2'*) se
modiflca §i vor avea urmatorul cuprins:

Alineatele (1) §i (l"*) ale articolului
20 vor avea urmatorul cuprins:

Autor
amendament:

Comisia

1.

Art. 20
"Art. 20"Art. 20

(1) Finantarea cheltuielilor de 
intretinere, functionate §i a 
indemnizatiilor se asigura din venituri 
proprii §i din subvenfii acordate de la 
bugetul de stat, conform legilor 
bugetare anuale.

„(1) Finantarea cheltuielilor de 
intretinere, functionate §i a 
indemnizatiilor se asigura de la 
bugetul de stat, conform legilor 
bugetare anuale.,,

(1) Finantarea cheltuielilor de intretinere, 
functionate §i a indemnizatiilor se asigura din 
subventii acordate de la bugetul de stat, 
conform legilor bugetare anuale.

(2'*) Text nemodiflcat(2'*) Drepturile salariale pentru personalul 
bugetar din aparatul de lucru se acorda pentru 
functiile de executie §i de conducere, prin 
asimilare, conform prevederilor Legii nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice, cu modificarile $i 
completarile ulterioare."

(2'*)Drepturile 
personalul bugetar din aparatul de lucru 
se vor acorda pentru functiile de 
executie,
referitoare la functiile de executie din 
administratia publica centrala de 
specialitate din anexa nr. I la Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 
privind sisteihul de stabilire a salariilor 
de baza pentru personalul contractual 
din sectoral bugetar, aprobata prin 
Legea nr. 383/2001. cu modificarile §i 
completarile ulterioare, iar functiile de 
conducere beneficiaza §i de drepturile 
salariale prevazute m anexa nr. Vl/la 
din Ordonanta Guvernului nr. 10/2007

salariale pentru

prevederilorconform
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privind cre§terile salariale ce se vor 
acorda m anul 2007 personalului 
bugetar salarizat potrivit Ordonan^ei de 
urgenja a G'uvernului nr. 24/2000 
privind sistemul de stabilire a salariilor 
de baza pentru personalul contractual 
din sectorul bugetar §i personalului 
salarizat potrivit anexelor nr. II §i III la 
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de baza in sectorul 
bugetar §i a indemnizaliilor pentru 
persoane care ocupa funclii de 
demnitate publica, aprobata cu 
modificari prin Legea nr. 231/2007.
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