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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 29 septembrie 2021 
Nr.4C-11/310/2020 
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative privind modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea 

Academiei Oamenilor de Știință din România 
 (Plx. 433/2020) 

 
 

1. În baza prevederilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. Plx. 433 din 07 iulie 2020, Comisia pentru 
învățământ a primit spre dezbatere, în fond, propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea 
Academiei Oamenilor de Știință din România.  

 
 
Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 

naționale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 554/09.06.2020, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social nr. 3965/25.05.20, 
Punctul de vedere al Guvernului nr. 744/13.04.2021, punctul de vedere al Academiei Oamenilor de Știință din România nr. 321/23.09.2021. 

 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea 

Academiei Oamenilor de Știință din România, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării dispozițiilor privind finanțarea acestei 
instituții de la bugetul de stat, aceasta urmând a fi finanțată exclusiv din venituri proprii. De asemenea, se preconizează ca plata drepturilor 
salariale să se facă în limita fondurilor disponibile, eliminarea dispozițiilor privind acordarea sprijinului material lunar soțului supraviețuitor și 
copiilor minori, urmași ai membrilor titulari ai Academiei, precum și a dispozițiilor privind acordarea drepturilor în cazul deplasărilor efectuate 
în interesul Academiei în țară sau în străinătate. Totodată, se dorește abrogarea articolului care prevede că angajarea, încetarea raporturilor de 
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serviciu și salarizarea personalului de la nivel central și din filialele teritoriale se fac în conformitate cu dispozițiile legale aplicate personalului 
bugetar. 

 
       2. În funcție de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 

 
La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 23 deputați, din totalul de 26 membri ai Comisiei.  

 În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea propunerii legislative a participat ca 
invitați: doamna Ștefania Maria Manea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației; domnul Adrian Badea - președinte și domnul 
prof.univ.dr.ing. Petru Andea - secretar științific, Academia Oamenilor de Știință din România.  
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.91 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de Primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în ședința din 30 iunie 2020. 
  

4.  În urma dezbaterii, în ședința din 28 septembrie 2021, Comisia a propus, cu 4 voturi pentru adoptare și 19 voturi împotriva adoptării, 
respingerea propunerii legislative din următoarele considerente:  

- prin intervențiile de modificare/abrogare propuse se lasă dispoziții în cuprinsul legii neaplicabile, neclare și incomplete. Spre exemplu 
prin modificarea alin. (2) al art. 19  nu se mai reglementează cine anume va aproba structura organizatorică la nivelul institutelor și al centrelor 
de cercetare din subordinea Academiei, iar prin abrogarea alin. (3) al art. 19 nu mai este reglementat regimul juridic al raporturilor de muncă între 
AOSR și personalul care asigură desfășurarea activității instituției, la nivel central și din filialele teritoriale; 

- conform legii, AOSR este instituție de interes public, cu personalitate juridică de drept public. Astfel, în situația în care se modifică 
regimul juridic de finanțare al AOSR, salarizarea personalului trebuie să se facă potrivit Anexei nr. VII din Legea-cadru nr. 13/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Inițiativa nu conține prevederi cu privire la acest 
aspect creând probleme în aplicarea legislației în vigoare; 

- prin Decizia nr. 449/2021, Curtea Constituțională a constat că dispozițiile art. 38 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 
sunt neconstituționalitate deoarece exced sferei de relații sociale pe care legea bugetului are aptitudinea constituțională să o reglementeze, 
încălcând principiul legalității. Astfel, în loc să se subsumeze obiectului de reglementare al unei legi bugetare, în sensul de a identifica veniturile 
bugetare care să susțină cheltuiala bugetară reglementată de Legea nr. 31/2007, s-a procedat la eliminarea subvenției pentru asigurarea funcționării 
Academiei. Astfel, prin art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 s-a 
alocat finanțare AOSR;   
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- prin intervențiile normative preconizate sunt afectate situații/raporturi juridice privind modul de finanțare al AOSR, competențe în plan 
administrativ și organizatoric, raporturi de muncă, ceea ce afectează activitatea Academiei. Totodată, prevederile nu ar putea intra în vigoare 
imediat, fără norme tranzitorii, deoarece s-ar încălca dreptul fundamental la muncă și principiul stabilității în muncă; 

- în baza legislației în vigoare, personalul nu poate fi angajat fără să i se asigure salarizare conform muncii prestate; 
- expunerea de motive nu respectă prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În instrumentul de prezentare și motivare sunt indicate doar motivele 
care, în opinia inițiatorilor, ar justifica modificarea modului de finanțare, dar intervenția normativă are în vedere și alte dispoziții, pentru care nu 
se furnizează niciun fel de justificări. Curtea Constituțională a sancționat deja caracterul sumar al instrumentului de prezentare și motivare precum 
și lipsa de fundamentare temeinică a actelor normative, în raport cu exigențele de claritate, predictibilitatea legii și a securității raporturilor 
juridice.  

 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO                       

                       SECRETAR 
               Filip HAVÂRNEANU 
 
 
 
 

                                                         Șef birou Ioana Mînzu
 


