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Wncte de vedere
referitoare la propunerea legislativă privind desfiinţarea 

Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (b285/23.06.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative privind desfiinţarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă 

din România (6285/23.06.2021).
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în temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 13.07.2021, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.25/04.03.2021, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere:

a) reprezentanţii părţii patronale şi reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea 

NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu următoarea motivare:

• din textul propunerii legislativă reiese că personalul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 

România ar urma să fie preluat în limita numărului maxim de posturi aprobate pentru 

Academia Română, dar nu sunt instituite prevederi clare privind criteriile de preluare, 

singura limitare fiind cea referitoare la numărul maxim de posturi din schema de 

personal a Academiei Române;
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• expunerea de motive nu prezintă motivele pentru care, într-un timp atât de scurt, ideea 

reorganizării acestei instituţii s-a transformat în cea a desfiinţării, aceste fluctuaţii fiind 

de natură a diminua credibilitatea legiuitorului;

• informaţiile cu privire la activitatea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, puse 

la dispoziţie inclusiv pe website-ul instituţiei, contrazic cele susţinute de iniţiatorii 

propunerii legislative.

b) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvemamentale ale societăţii civile au votat 

pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act normativ.

Preşedinte, 
Bogdan SIMION
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