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Comisia pentru muncă» familie 
şi protecţie socială Nr. XXVII/ 148/ 3.09.2021

AVIZ
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr»31/2007 

privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România

Comisia pentru muncă, familie şt protecţie socială, prin adresa nr. 
L263/2021, a fost sesizată, în vederea întocmirii avizului, cu Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr,3I/2007 privind 
reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 
iniţiatori fiind: Barcari Rodica-Luminiţa - deputat PNL; Gal Kâroly - deputat 
UDMR; Intotero Natalia-Elena - deputat PSD; Manea Cătălin-Zamfir - deputat 
Pro-Europa (minorităţi); Miftode Marius-Andrei - deputat USR_PLUS; Szabo 
ddon - deputat UDMR; Toda Daniel-Liviu - deputat USR PLUS; Zisopol Dragoş- 
Gabriel - deputat UER (minorităţi).

în şedinţa din data de 2 septembrie 2021, Comisia pentru muncă, familie şi 
protecţie socială a analizat propunerea legislativă şi a hotărât, cu majoritate de 
voturi, să adopte un aviz favorabil cu amendamente admise.

Preşedinte,
Senator ŞTEFAN PĂLĂRIE

Secretar,
Senator SORIN VLAŞIN

Doamnei senator ANISIE Monica-Cristina 
Preşedintele Comisiei pentru învăţământ, tineret şi sport



Anexa Ia Avizul nr XXVII/148/03.09.2021
AMENDAMENTE ADMISE

la
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de

Ştiinţă din România 
L263/2021

ObservaţiiLegea nr. 31 din 15 ianuarie 
2007 privind reorganizarea şi 

funcţionarea Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din 

România

Amendamente admiseNr.
crt.

Propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 

nr.31/2007 privind reorganizarea şi 
funcţionarea Academiei Oamenilor de 

Ştiinţă din România

Amendament al dlui 
senator Ştefan Pălărie, 
adoptat cu majoritate 
de voturi

Art. 8 (l)Membrii titulari ai 
AOSR primesc o indemnizaţie 
lunară brută de 2.000 lei, iar 
membrii corespondenţi primesc 
o indemnizaţie lunară brută de 
1.400 lei, dacă aceştia nu sunt 
beneficiarii 
indemnizaţii 
Membrii de onoare primesc o 
indemnizaţie lunară brută de 
1.000 lei.
(2) Membrii prezidiului AOSR, 
ai consiliului onorific, precum şi 
membrii consiliului ştiinţific 
beneficiază de o indemnizaţie 
lunară majorată cu 20%.
(3) Indemnizaţiile lunare se 

indexează anual cu rata inflaţiei 
comunicată de Institutul 
Naţional de Statistică pentru anul 
anterior celui în care se face 
plata drepturilor şi se iau în 
calculul pensiei de stat.
(4) Membrii titulari ai AOSR 
care sunt şi membri ai altor 
academii optează pentru o

La articolul 8, după alineatul 
(4) se introduce un nou alineat, 
alineatul (4^), cu următorul 
cuprins:
„(4') Drepturile prevăzute la 
alin. (l)-(4) se acordă în limita 
fondurilor disponibile."

1.

alte 
academice.

unei



singură indemnizaţie.
(5)Soţul supravieţuitor, precum 
şi copiii minori, urmaşi ai 
membrilor titulari ai AOSR, 
beneficiază lunar de un sprijin 
material neimpozabil, conform 
Legii
acordarea unui sprijin material 
pentru soţul supravieţuitor şi 
pentru urmaşii membrilor 
Academiei Române.

La articolul 8, alineatele (5) şi 
(6) se abrogă.

nr. 86/1998 privind

(6) Membrii titulari ai AOSR 
primesc drepturile legale pentru 
deplasările în interesul AOSR, în 
ţară sau în străinătate.
(7) Drepturile prevăzute la alin. 

(l)-(6) se acordă în limita 
bugetului aprobat AOSR.

Amendament al dlui 
senator Ştefan Pălărie, 
adoptat cu majoritate 
de voturi

La articolul 19, după alineatul 
(2) $e introduce un nou alineat, 
alineatul (2*), cu următorul 
cuprins:
„(2') Plata drepturilor salariale se 
face în limita fondurilor 
disponibile."

2. Art. 19 (l)AOSR are un aparat 
de lucru la nivel central şi la 
nivelul filialelor teritoriale.
(2)Structura organizatorică a 

aparatului de lucru la nivel 
central şi la nivelul filialelor, 
precum şi a institutelor şi 
centrelor de cercetare aflate în
subordinea AOSR se aprobă de 
către prezidiul AOSR, iar statele 
de funcţii, de preşedintele 
AOSR, 
secretarului

la propunerea 
ştiinţific. 

(2’)Normativele de personal, 
criteriile de constituire a 
compartimentelor şi statele de 
funcţii pentru unităţile din 
subordine se aprobă de 
preşedintele 
propunerea secretarului ştiinţific, 
cu încadrarea în numărul maxim

AOSR, la



de posturi aprobat pentru AOSR 
prin legile bugetare anuale. 
(3) Angajarea,
raporturilor de serviciu şi 
salarizarea personalului de la 
nivel central şi din filialele 
teritoriale se fac în conformitate 
cu dispoziţiile legale aplicate 
personalului bugetar şi se aprobă 
de către preşedintele AOSR, la 
propunerea secretarului ştiinţific.

încetarea

La articolul 19, alineatul (3) se 
abrogă.

Amendament al dlui 
senator Ştefan Pălărie, 
adoptat cu majoritate 
de voturi

La articolul 20, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:
„(1) Finanţarea activităţii AOSR 
şi a unităţilor din subordine se 
asigură din venituri proprii."

(l)Finanţarea 
întreţinere, 

funcţionare şi a indemnizaţiilor 
se asigură din venituri proprii şi 
din subvenţii acordate de la 
bugetul de stat, conform legilor 
bugetare anuale.
(2)Veniturile proprii ale AOSR 
provin din: programe de 
cercetare, donaţii, sponsorizări, 
taxe, chirii, publicaţii, studii, 
prestaţii editoriale, consultaţii 
ştiinţifice, studii pentru avize, 
lucrări de exploatare a unor 
bunuri mobile şi imobile din 
patrimoniul propriu, precum şi 
din alte activităţi realizate. 
(2')Centrele de cercetare din 
cadrul secţiilor ştiinţifice de 
specialitate funcţionează având 
la bază criteriul rentabilităţii şi 
principiul autofinanţării. Din 
fondurile atrase

Art. 20
cheltuielilor de

3.

granturi, 
sponsorizări, donaţii, alte bunuri 
- şi din veniturile realizate de 
acestea, 80% rămân la dispoziţia 
exclusivă a centrelor de cercetare



pentru susţinerea şi finanţarea 
activităţii proprii, iar restul de 
20% constituie venit propriu al 
AOSR.
(2^)Activitatea institutelor şi a 
centrelor de cercetare ştiinţifică 
din cadrul AOSR se organizează 
ca activitate finanţată integral 
din venituri proprii şi este supusă 
legislaţiei privind finanţele 
publice. Bugetul de venituri şi 
cheltuieli pentru activităţi 
finanţate integral din veniturile 
proprii se aprobă odată cu

AOSR.
(2^)Funcţia de preşedinte este 
retribuită la nivel de membru al 
Guvernului, iar funcţiile de 
vicepreşedinte şi secretar 
ştiinţific, la nivel de secretar de 
stat.
(2'^)Drepturile salariale pentru 
personalul bugetar din aparatul 
de lucru se vor acorda pentru 
funcţiile de execuţie, conform 
prevederilor referitoare la 
funcţiile de execuţie din 
administraţia publică centrală de 
specialitate din anexa nr. I la 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2000 privind 
sistemul de stabilire a salariilor 
de bază pentru personalul 
contractual din sectorul bugetar, 
aprobată 
nr. 383/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, iar 
funcţiile de conducere 
beneficiază şi de drepturile

bugetul

6.La articolul 20, alineatul (2^*) va avea 
următorul cuprins:

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 VIU. Capitolul II.
Subcapitolul 1: A. Secţiunea I. punct 1,
litera b), iar pentru funcţiile de conducere
conform prevederilor din Anexa VIII,
Capitolul II, Subcapitolul 1: A. Secţiunea

Punctul 6 se elimină

„(24)

I. punct 1. litera a) din Legea nr.
salarizarea153/2017 privindLegeaprin

personalului plătit din fonduri publice.
cu modificările si completările
ulterioare.'*



salariale prevăzute în anexa nr. 
VI/la din Ordonanţa Guvernului 
nr. 10/2007 privind creşterile 
salariale ce se vor acorda în anul 
2007 personalului bugetar 
salarizat potrivit Ordonanţei de 
urgenţă
nr. 24/2000 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază 
pentru personalul contractual din 
sectorul bugetar şi personalului 
salarizat potrivit anexelor nr. II 
şi III la Legea 
nr. 154/1998 privind sistemul de 
stabilire a salariilor de bază în 
sectorul bugetar şi a 
indemnizaţiilor pentru persoane 
care ocupă funcţii de demnitate 
publică, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 231/2007.

Guvernuluia

(3)Patrimoniul 
alcătuit din:
a) bunuri mobile şi imobile;
b) bunuri mobile şi imobile, 
proprietate publică sau privată a 
statului
administrativ-teritoriale, atribuite 
în administrare sau în folosinţă 
în condiţiile legii;
c) alte bunuri dobândite potrivit 
legii.

AOSR este

unităţiloron a

Amendament al dlui 
senator Ştefan Pălărie, 
adoptat cu majoritate 
de voturi

Art. 21 (l)AOSR are în dotare 
un parc auto propriu.
(2)Numărul 
autovehicule necesare bunei 
funcţionări a structurilor AOSR 
şi consumul lunar de carburanţi

Articolul 21 se abrogă.4.

demaxim



se stabilesc prin statutul propriu, 
potrivit Ordonanţei Guvernului 
nr. 80/2001 privind 
unor normative de cheltuieli 
pentru autorităţile şi instituţiile 
publice, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 247/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.

stabilirea


