
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea 

şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Articol unic: 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, se modifică şi 
se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.2.- Sediul central al AOSR este în municipiul Bucureşti, str. Ilfov, nr. 3,

sector 5.”

2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) AOSR se reorganizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei 

legi şi statutului propriu, adoptat de adunarea generală a membrilor.”

3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins;
„Art.7.- Criteriile de acordare, respective de retragere a calităţii de membru 

al AOŞR se stabilesc prin Statut, iar procedurile prin Regulamentul propriu de 

organizare şi funcţionare.”
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4. La articolul 11, alineatul (2) litera a) se modifică şi va avea următorul
cuprms:

„a) adoptă statutul AOSR, modificările şi completările ulterioare ale acestuia;”

5. Articolul 18^ se abrogă.

6. La articolul 20, alineatul (2^^) va avea următorul cuprins:
„(2'^) Drepturile salariale pentru personalul bugetar din aparatul de lucru se 

acordă, prin asimilare, pentru funcţiile de execuţie conform prevederilor din Anexa 

III - Capitolul IV, litera b) şi Anexa VIII, Capitolul II, Subcapitolul 1: A. Secţiunea I, 
punct 1, litera b), iar pentru fmcţiile de conducere conform prevederilor din Anexa 

VIII, Capitolul II, Subcapitolul 1: A. Secţiunea I, punct 1, litera a) din Legea 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare.”
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 

condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a Tll-a din Constituţia României, 
republicată.
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