
Cotnisia pentru inva^amant, 
^tiinfa, tineret sport Nr. XXVIII/142/24.06.2020

RAPORT
asupra Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.31/2007 

privind reorganizarea ^i func^ionarea Academiei Oamenilor de $tiin^a
din Romania

L380/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, Comisia pentru mva^amant, ^tiinfa, 
tineret ^i sport, prin adresa nr. L380/2020, a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului asupra 

Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.31/2007 privind 

reorganizarea $i funcfionarea Academiei Oamenilor de ^tilnfa din 

Romania, inifiatori: Bulai lulian - deputat USR; Dehelean Silviu - deputat USR; 
Duru^ Vlad-Emanuel - deputat USR; luri^nib Cristina-Ionela - deputat USR; 
Seidler Cristian-Gabriel - deputat USR; Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel - deputat 
USR; Ungureanu Emanuel-Dumitru - deputat USR; Zainea Cornel - deputat 
USR.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea 

^i completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea func^ionarea 

Academiei Oamenilor de §tiinja din Romania, cu modificarile ^i completarile 

ulterioare, in sensul eliminarii dispozifiilor privind finanfarea acestei institufii 
de la bugetul de stat, aceasta urmand a fi finanfata exclusiv din venituri 
proprii. De asemenea, se preconizeaza eliminarea dispozifiilor privind 

acordarea sprijinului material lunar sofului supraviefuitor §i copiilor minori, 
urma^i ai membrilor titular! ai Academiei, precum §1 a dispozifiilor privind
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acordarea drepturilor in cazul deplasarilor efectuate in interesul Academiei in 

fara sau in strainatate.
Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa'^i a avizat favorabil 

cu observa|:ii propuneri.
Consiliul Economic si social a avizat favorabil propunerea legislative.
Comisia pentru buget, finanl:e, activitate bancara ^i pia^a de capital si 

Comisia pentru munca, familie ^i protec^ie sociala au avizat negativ 

propunerea legislative.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de ^anse, culte 5! minoritej:i 

a avizat negativ propunerea legislative.
La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate 

cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republican cu modificerile 

ulterioare, din partea Guvernului: domnul Secretar de Stat Dragos-Lucian 

Radulescu. Din partea Academiei Oamenilor de ^tiinje din Romania au 

participat: domnul Presedinte Prof. univ. dr. ing. Adrian Badea si domnul 
Prof. univ. dr. ing. Petru Andea - Secretar stiinbfic AOSR.

In §edinfa din 23.06.2020 membrii Comisiei pentru invefemant, 5tiin5;e, 
tineret §i sport au analizat propunerea legislative si au hoterat, cu majoritate 

de voturi, adoptarea unui raport de respingere pentru evitarea dublei 
reglementeri avand in vedere ca 0 propunere legislative cu acelasi obiect de 

reglmentare a fost adoptate de comisie si se afie la promulgare.
Comisia pentru invajamant, $tiin^a, tineret §i sport supune spre 

dezbatere ^i adoptare plenului Senatului raportul de respingere a 

propunerii legislative.
In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislative face 

parte din categoria legilor ordinare ^i urmeaze a fi adoptate in conformitate 

cu prevederile art.76 alin.[2) din Constitujie.
Potrivit art.75 din Constitufia Romaniei, republicate, $1 art.92 

alin.(7) pct.l din Regulamentul Senatului, republican cu modificerile si 
completerile ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.

Pre^edinti Secretar,

Senator Liliana SbirneaSenator Li; Ian Pop
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