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Comisia pentru inva^amant, 
$tiin^a, tineret §i sport Nr. XXVIII/148/15.07.2020

RAPORT
asupra Propunerii legislative privind modificarea Legii nr.230/2008 

privind infiin^area ^i func^ionarea Academiei de §tiinl:e Tehnice din 

Romania 5i a Legii nr.264/2004 privind organizarea ^i func^ionarea
Academiei de ^tiin^e Medicale 

L402/2020

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile ulterioare, Comisia pentru mvafamant, ^tiinfa, 
tineret 5! sport, prin adresa nr. L402/2020, a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului in vederea dezbaterii 5! elaborarii raportului asupra 

Propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 230/2008 privind 

privind infiin^area 51 func^ionarea Academiei de $tiin(e Tehnice din 

Romania 5! a Legii nr.264/2004 privind organizarea ^i func^ionarea 

Academiei de $tiin|;e Medicale, inipatori; Gofiu Remus Mihai - senator USR; 
Mihail Radu-Mihai - senator USR; Wiener Adrian - senator USR; Bulai lulian - 
deputat USR; luri^ni^i Cristina-Ionela - deputat USR; Pop Rare^-Tudor - deputat 
USR; Prisnel Adrian-Claudiu - deputat USR; Pruna Cristina-Madalina - deputat 
USR; Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel - deputat USR; Ungureanu Emanuel- 

Dumitru - deputat USR; Vlad Sergiu Cosmin - deputat USR; Zainea Cornel - 
deputat USR.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si 
completarea Legii nr.230/2008 privind infiintarea si functionarea Academiei 
de Stiinse Tehnice din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, 
precum si modificarea Legii nr.264/2004 privind organizarea si funcUonarea 

Academiei de Stiinte Medicale, cu modificarile ?! completarile ulterioare. 
Potrivit Expunerii de motive, initierea prezentului proiect are in vedere 

unificarea cadrului legislativ in care functioneaza cele doua institutii enuntate, 
in ceea ce priveste aprobarea statului de functii, caracterul viager al calitatii de

1



membru §i nivelul indemnizatiei, precum si eliminarea titulaturii de 

„academicieni'' referitoare la membrii Academiei de Stiinte Medicale, intrucat 
aceasta este detinuta exclusiv de membrii Academiei Romane. Totodata, se 

renunta la modalitatea de salarizare a personalului in conformitate cu 

dispozitiile legale aplicabile personalului bugetar.
Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa 5i a avizat favorabil 

cu observa^ii §i propuneri.
Consiliul Economic si Social a avizat favorabil propunerea legislativa.
Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i piafa de capital si 

Comisia pentru munca, familie ^i protecfie sociala si Comisia pentru sanatate 

publica au avizat negativ propunerea legislativa.
Comisia pentru drepturile omului, egalitate de ^anse, culte $1 minoritaj:! a 

avizat favorabil propunerea legislativa.
La dezbaterea propunerii legislative a participat, in conformitate cu 

prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile 
ulterioare, din partea Guvernului: domnul Secretar de Stat Dragos-Lucian 

Radulescu. Din partea Academiei de Jtiinfe Tehnice din Romania a participat 
domnul Presedinte Prof. univ. dr. ing. Mihai Mihaita.

In §edinfa din 14.07.2020 membrii Comisiei au analizat propunerea 

legislativa, avizele primite si punctele de vedere exprimate, si au hotarat, cu 

majoritate de voturi, adoptarea unui raport de respingere din urmatoarele 

considerente: Tinand cont ca ASM se afla in subordinea Ministerului Sanatatii 
si coordoneaza activitatea de cercetare stiintifica in domeniile de varf ale
* j j

biomedicine! fundamentale si aplicative desfasurate in unitatile aflate in 

coordonarea sau subordonarea Ministerului Sanatatii, modificarile privind 

organizarea si funcfionarea ASM intra in competenta Comisiei pentru sanatate 

care s-a pronunfat prin avizarea negativa a propunerii legislative. Referitor la 

ASTR, avand in vedere implicarea atat pe plan intern in importante proiecte 

din Planul National de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, cat si pe plan extern in 

Consiliul European al Academiilor de Stiinte Aplicate, Tehnologie si Inginerie 

(EUROCASE), unde functioneaza inca 23 de academii cu profil similar, Comisia 

a apreciat ca activitatile academiei nu sunt de natura sa procure in totalitate 

resursele financiare care sa asigure functionarea acesteia si este necesar si 
sprijinul bugetului centralizat al statului. Eliminarea contributiei bugetului de 

stat duce la incetarea finantarii unor importante activitati ale ASTR in relatiile 

cu celelalte entitati tehnico-stiintifice pe plan intern si european, spre 

deosebire de academiile similare din Franta si Germania [doua poluri 
reprezentative de progres si civilizatie in Uniunea Europeana] care 

beneficiaza definantare, astfel:
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Academia Nationala de Tehnologie (NATF) din Franta este finantata in 

totalitate de la stat; in Germania, Academia Nationala de Stiinte si Inginerie 

(ACATECH] este finantata de la buget cu 91%.
In consecinta, Comisia pentru invafamant, ^tiinfa, tineret ^i sport 

supune spre dezbatere ^i adoptare plenului Senatului raportul de 

respingere a propunerii legislative.
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 Constituj;ie.
Potrivit art75 din Constitufia Rbmaniei, republicata, ^i art.92 

alin.[7] pctl din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile 

ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.

Pre§edinte,, Sjeereter,

Senator Li iana SbirneaSenator Liyiu-Jwarian Pop

3


