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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 16 septembrie 2021 
Nr.4C-11/208/2018 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei Române 

(PLx. 392/2018) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu adresa nr. PLx.392 din 20 iunie 2018, Comisia 
pentru învățământ a primit spre dezbatere, în fond, proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Academiei Române. 

Pentru întocmirea raportului, Comisia a analizat avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale, avizul favorabil al Comisiei pentru muncă și protecție socială, avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului, avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ nr.789/02.10.2017, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social nr.89/09.01.2018 și Punctul de vedere al Guvernului nr. 
277/05.03.2018, Punctul de vedere al negativ Ministerului Apelor și Pădurilor nr. 10896/09.07.2018, Punctele de vedere negative ale 
Ministerului Finanțelor Publice nr. 10496/2208.2018 și 61863/16.12.2019, Punctul de vedere al Ministerului Justiției nr. 56109/14.09.2018, 
Punctul de vedere favorabil al Academiei Române, cu observații și propuneri, nr. 4237/08.10.2019, Punctul de vedere al Ministerului Educației 
și Cercetării nr. 9722/02.12.2019,  Punctul de vedere negativ al Academiei Române nr. 689/24.02.2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui nou cadrul legal privind organizarea și funcționarea Academiei Române, 
cel mai înalt for național de consacrare, cercetare științifică și creație. Inițiativa propune: redefinirea rolului, misiunilor și obiectivelor 
Academiei; dezvoltarea unor programe de cercetare de interes național, cu finanțare de la bugetul de stat, la solicitarea autorităților competente 
ale statului sau din proprie inițiativă; desfășurarea de către unitățile de cercetare ale Academiei a unor activități economice; scutirea de taxe și 
impozite; restituirea, în patrimoniul Academiei, a bunurilor mobile și imobile de care această instituție a fost deposedată în mod abuziv, cu sau 
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fără titlu, și care nu au fost restituite până în prezent; stabilirea unui nou cuantum al indemnizațiilor lunare brute acordate membrilor Academiei; 
stabilirea unei noi modalități de salarizare a personalului din rețeaua proprie de institute și centre de cercetare științifică, precum și a aparatului 
de lucru propriu; majorarea numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu de la 126 la 176.  

 
          2.  În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituția României, republicată. 
 

La lucrările Comisiei au fost prezenți un număr de 22 deputați, din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
 În baza prevederilor art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a participat ca 
invitat: doamna Ștefania Maria Manea - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației.   
 

3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a aprobat proiectul de lege în ședința din data de 18 iunie 2018. 
 

4.  În urma dezbaterii, în ședința din 15 septembrie 2021, Comisia a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, respingerea 
proiectului de lege din următoarele considerente:  

- regimul juridic al proprietății publice și private, indiferent de titular, este reglementat de noul Cod civil și de legile speciale care au fost 
amendate prin Legea nr.71/2011, din perspectiva punerii de acord a acestora cu dispozițiile noului Cod civil. Restituirea bunurilor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România este reglementată prin legile speciale în această materie, în cuprinsul cărora sunt 
prevăzute norme vizând entitățile învestite de lege cu atribuții în procesul de restituire, precum și cu privire la stabilirea măsurilor reparatorii. 
Dat fiind contextul legislativ și având în vedere că la acest moment se pot afla în curs de soluționare cereri de restituire a bunurilor care au 
aparținut Academiei Române, aflate în diferite etape (administrativă ori judiciară), instituirea normelor speciale preconizate este de natură să 
bulverseze întregul proces pendinte de restituire, creând dificultăți majore în procesul de interpretare și aplicare a dispozițiilor legale incidente, 
în special din perspectiva principiului aplicării în timp a legii civile; 

- la alin.(4) al art. 26, se prevede ca „Academia Română poate dobândi, în condițiile legii, bunuri mobile și imobile, proprietate publică 
sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, în proprietate, administrare sau în folosință". Potrivit art. 136 alin.(2) din 
Constituția României, republicată, „proprietatea publică este garantată și ocrotită prin lege și aparține statului sau unităților administrativ-
teritoriale”, iar potrivit alin.(4) al aceluiași articol „bunurile proprietate publică sunt inalienabile”. Adoptarea soluției propuse la art. 26 prin 
care se stabilește, practic, o repunere în termenele prevăzute de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 
abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de legile din domeniul fondului 
funciar, în care orice persoană fizică sau juridică română, deposedată în mod abuziv, a avut posibilitatea de a solicita retrocedarea bunurilor 
preluate de statul comunist, ar însemna o discriminare față de celelalte persoane, care ar putea fi beneficiare ale legilor din domeniul restituirii 
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proprietăților preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist și nu ar conduce decât la încălcarea principiului prevăzut la art. 16 din 
Constituția României, republicată, respectiv ”Egalitatea în drepturi”, potrivit căruia „Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, 
fără privilegii și fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege”. Adoptarea unei astfel de măsuri nu face decât să repună în termen o 
singură entitate, respectiv Academia Română, să primească bunurile de care aceasta a fost deposedată în mod abuziv și pentru care nu a formulat 
cereri în termenele prevăzute de legile speciale; 

- referitor la divizarea patrimoniului Academiei Române în patrimonii de afectațiune (art. 24), aceasta se poate realiza potrivit art.31 din 
Codul Civil numai în măsura în care în care sunt prevăzute cazurile și condițiile concrete în care aceasta este posibilă și numai cu privire la 
bunurile aflate în proprietatea privată a Academiei. Formularea vagă și mult prea generală a textului poate da naștere unor confuzii și aplicări 
eronate în practică, atrăgând și vicierea normelor în discuție, prin nerespectarea dispozițiilor constituționale și legale referitoare la 
inalienabilitatea bunurilor proprietate publică a statului; 

- la art. 1 alin. (6) lit. g) se instituie atribuția Academiei Române de a aviza „curriculum-ul Institutului Superior al Magistraturii prin 
Institutul de Științe Juridice”, în realitate fiind vorba de Institutul National al Magistraturii,  instituție publică cu personalitate juridică, aflată în 
coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii. Această soluție legislativă excedează misiunii Academiei Române, materia statutului 
judecătorilor și procurorilor, în general, și formarea profesională inițială și continuă a acestora, în particular, neavând legătură cu domeniul de 
activitate al Academiei Române; 

- în forma adoptată de Senat, nu este clarificat statutul juridic și modalitatea de finanțare a Academiei Române și a unităților subordonate, 
fiind necesare clarificări ale unor articole. La art.8 alin.(7) se stabilește că "Toate veniturile obținute de Academia Română se utilizează în 
scopul și pentru îndeplinirea obiectivelor proprii și sunt scutite de orice taxă și impozit". Legislația națională în domeniul TVA este armonizată 
cu legislația europeană în materie, a cărei componentă principală este reprezentată de Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA, 
cu modificările și completările ulterioare (Directiva TVA), inclusiv în ceea ce privește scutirile de TVA, iar o astfel de scutire nu este prevăzută 
de directivă. Din prevederile alineatului (7) nu reiese că acesta ar viza TVA, care nu reprezintă un impozit pe venit, ci un impozit indirect aplicat 
asupra operațiunilor cu bunuri și servicii, în fiecare stadiu economic; 
 - având în vedere faptul că unitățile de cercetare ale Academiei Române pot desfășura și activități economice (consultanță, expertizare, 
exploatarea unor bunuri obținute din cercetare, valorificarea produselor realizate și altele, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare), 
trebuie respectat regimul fiscal aplicabil pentru această categorie de entități, respectiv plata impozitului pe profit pentru activitățile economice. 
Totodată, aplicarea scutirii de la plata impozitului pe profit pentru activitățile economice ar încălca și principiul neutralității, prevăzut la art. 3 
lit. a) din Codul fiscal, conform căruia impozitele și taxele reglementate de Codul fiscal se bazează pe neutralitatea măsurilor fiscale în raport 
cu diferite categorii de investitori și capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând prin nivelul impunerii condiții egale investitorilor, capitalului 
român și străin; 
 - la alin. (1) art. 27 se face vorbire despre „Terenurile cu destinație ... forestieră retrocedate Academiei Române ... prin validarea 
dreptului de proprietate, conform prevederilor legale în vigoare...”, care pot face obiectul comasării, pe amplasamente convenite, prin 
schimburi de terenuri cu Regia Națională a Pădurilor - Romsilva. Punerea în posesie asupra terenurilor forestiere se face conform prevederilor 
legilor fondului funciar și Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de 
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proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005. Validarea reprezintă o etapă intermediară, premergătoare punerii în posesie. După operațiunile 
de validare și punere în posesie, pe baza documentațiilor înaintate de comisiile comunale, orășenești sau municipale, se emite titlul de 
proprietate. Acțiunea de comasare a terenurilor forestiere retrocedate către Academia Română, pe amplasamente convenite cu Regia Națională 
a Pădurilor - Romsilva, nu poate fi făcută numai în baza cererilor/documentațiilor validate. Terenurile forestiere au valori diferite, în funcție de 
zona geografică, zonarea funcțională a pădurii, structura arboretelor, compoziția speciilor accesibilitate ș.a., astfel încât acțiunea de comasare 
ar trebui să se desfășoare în baza unei echivalențe a terenurilor forestiere, stabilite pe baza unei metodologii. La alin. (2) se face referire la 
retrocedarea în proprietate privată a Academiei Române a „bunurilor imobile cu caracter silvic” și a „altor categorii de bunuri mobile și imobile”, 
identificarea acestora făcându-se cu trimitere la articole și pagini din Decizia Consiliului de Miniștri nr. 1486/1948 sau la „alte documente 
oficiale doveditoare”, care nu au putut fi identificate de Ministerul Apelor și Pădurilor;  

- la art.3. se propune înființarea unor filiale și în afara granițelor țării, la art. 10 alin.(3) se stabilește că filialele Bibliotecii Academiei 
Române sunt de interes național, la art. 20 se propune suplimentarea numărului de posturi din aparatul propriu, ceea ce determină creșterea 
cheltuielilor bugetului de stat; 

- la art.9 se propune acordarea unei indemnizații lunare brute pentru membrii titulari echivalentă cu salariul unui profesor universitar cu 
vechime în învățământ de peste 25 de ani, ceea ce presupune o majorare cu peste 200% față de nivelul actual. În situația în care la art. 11 se 
vizează majorarea salariilor de bază pentru personalul de cercetare din rețeaua proprie de institute și din centre de cercetare științifică, prin 
asimilare cu salariile de bază de care beneficiază personalul didactic universitar, măsura constituie o derogare de la Legea-cadru nr.153/2017, 
cu modificările și completările ulterioare, și, totodată este discriminatorie în raport cu celelalte categorii de cercetători din sectorul bugetar și 
poate conduce la solicitări similare din partea acestora;  

- dispozițiile art. 7 lit. g) referitoare la acordarea de burse pentru perfecționare nu se justifică, întrucât la lit. e) a aceluiași articol se 
menționează că Academia Română organizează cursuri de calificare profesională superioară;  

- numeroase prevederi sunt formulate vag, ambiguu și pot conduce la dificultăți în interpretare și aplicare. Astfel, spre exemplu, la art. 1 
alin. (9) lit. b) se folosește sintagma „și altele”, referitor la unitățile care sunt coordonate și controlate de Academia Română, fiind necesară 
precizarea clară a acestor unități. Dispozițiile art. 7 lit. k), potrivit cărora Academia Română „elaborează proiecte de acte normative din 
domeniul său de activitate, care se supun spre însușire și aprobare Guvernului”, trebuie precizat faptul că Academia Română nu face parte din 
aparatul guvernamental, astfel încât era necesar ca textul inițiativei legislative să cuprindă instituția prin intermediul căreia se va exercita această 
atribuție la nivelul Guvernului; 

- deși potrivit exigențelor de tehnică legislativă stabilite de art. 26 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instituirea unor dispoziții tranzitorii este necesară în ipoteza 
în care „prin noua reglementare sunt afectate raporturi sau situații juridice născute sub vechea reglementare, dar care nu și-au produs în 
întregime efectele până la data intrării în vigoare a noii reglementări”, în cuprinsul propunerii legislative nu sunt prevăzute dispoziții tranzitorii 
cu privire la mandatele în curs ale președintelui, vicepreședinților și secretarului general al Academiei Române;  
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- proiectul de lege ar trebui să țină cont de actuala realitate juridică și să se integreze organic în sistemul legislației, sens în care se impune 
corelarea dispozițiilor cu prevederile din actele normative cu care se află în conexiune directă, respectiv Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările 
ulterioare. De asemenea sunt necesare corelări cu Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Natalia-Elena INTOTERO                       

                             SECRETAR 
Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

 
 
 

 
  Șef birou Ioana Florina Mînzu 

 
 
   


