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 La 150 de ani de la fondarea sa, întocmai ca societatea românească, și 
Academia Română cunoaște noi evoluții în privința rolului asumat și a misiunii 

încredințate în viața spirituală a poporului român, precum și în organizarea și 
funcționarea sa, ceea ce presupune o armonizare corespunzătoare a statutului său 

juridic printr-o nouă lege. 

 De la ultima reglementare privind organizarea și funcționarea Academiei 

Române, Legea nr. 752 din 4 decembrie 2001, România a devenit membră a 

Uniunii Europene, s-a amplificat și intensificat procesul mondializării și sunt în 

curs multe alte fenomene cu un puternic impact asupra dezvoltării țării și a 

afirmării sale în rândul națiunilor lumii. Toate acestea implică mutații adecvate ale 

responsabilităților care revin forului său academic suprem, în ideea corelării 

misiunii sale la noile realități, la cunoașterea lor și exprimării opiniilor asupra 

acestora ca instrumente ale progresului națiunii. 

 Se impune, astfel, definirea cu o mai mare acuratețe a rolului, misiunilor și 
obiectivelor, a căilor și mijloacelor de împlinire a acestora, în sensul consolidării 

statutului Academiei Române de instituție națională, independentă în toate 

lucrările sale de orice natură, care se organizează și funcționează autonom, 

întreaga sa activitate desfășurându-se în serviciul Națiunii Române. 

 În acest context, în proiectul noii legi se exprimă explicit domeniile 

exercitării autonomiei Academiei Române, prin care consacrarea, cercetarea 

științifică, ocrotirea şi cultivarea limbii române, analizarea problemelor 

fundamentale ale societății româneşti şi elaborarea unor puncte de vedere 

fundamentate şi relevante asupra acestora devin pietre de boltă a cunoașterii de 

care are nevoie dezvoltarea României pe noul ei parcurs european. O misiune 

relevată distinct vizează învățământul şi educația națională ca domeniu strategic al 

statului român. 

  Nu în ultimul rând și în acord cu regimul proprietății, proiectul noii legi 

întărește misiunea de conservare şi valorificare a patrimoniului propriu material şi 

imaterial al Academiei Române precum și a celui public dat în administrarea sa, în 
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scopul îndeplinirii rolului său major în cunoașterea complexității culturii spirituale 

și materiale a societății românești. 

  Se subliniază în mod explicit că Academia Română, pentru îndeplinirea 

misiunilor şi obiectivelor sale, inclusiv cercetarea științifică în toate domeniile, 

beneficiază de sprijinul financiar al Statului român, de alte facilități stabilite prin 

lege, precum şi de scutiri de taxe şi impozite. 

 O atenție deosebită se acordă regimului legal și modului de administrare a 

patrimoniului privat al Academiei Române, deopotrivă în privința reconstituirii, 

diversificării și perfecționării mijloacelor juridico-economice de gestiune eficientă 

a sa, în interes exclusiv național. 

 Având în vedere particularitățile dobândirii unei părți importante a 

patrimoniului (donații, testamente ș.a.) și a rolului conferit acestuia, se 

reglementează dreptul Academiei Române de a înființa fundații legatare, în calitate 

de Fondator Unic, după modelul deja legiferat al Fundației Patrimoniu, și se 

instituie un mecanism intern special pentru o cât mai eficientă administrare a 

întregului patrimoniu dobândit cu orice titlu, prin convenții, legate şi prin orice alte 

moduri prevăzute de lege, precum şi a patrimoniului aflat în folosința Academiei 

Române, în interesul major al Națiunii Române. 

  În 1948, regimul comunist a transferat abuziv folosința patrimoniului privat 

al Academiei Române în domeniul public, respectiv în folosința sau administrarea 

unor ministere şi instituții publice, prin Decizia Consiliului de Miniştri nr. 

1.486/1948, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 din 8 noiembrie 1948. 

 În pofida măsurilor reparatorii stabilite de legislația adoptată în ultimii 26 de 

ani, nu s-a reușit recuperarea în întregime a patrimoniului confiscat pe nedrept, pe 

această cale, Academiei Române, așa încât, pentru soluționarea problemei 

patrimoniului încă nerecuperat, se prevede restituirea sa în întregime și înființarea 

în acest sens a unei comisii guvernamentale speciale, alcătuită din reprezentanți ai 

Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice, Autorității 
Naționale de Restituire a Proprietăților, Ministerului Justiției şi ai Academiei 

Române. Rolul comisiei este să identifice cu celeritate bunurile mobile şi imobile 

nerecuperate, situația lor juridică şi să stabilească modalitățile concrete de 

restituire directă sau prin compensare echivalentă, pe cale administrativă, directă, 

aşa cum s-a procedat  la deposedarea abuzivă. 
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  În vederea asigurării conducerii eficiente a institutelor aflate în coordonarea 

şi/sau subordinea Academiei Române, se prevede expres că, în acest caz, 

cercetătorii din sistemul de cercetare academic care dobândesc prin concurs posturi 

de directori ai acestor entități, devenind astfel manageri, îşi suspendă contractul 

individual de muncă existent şi încheie un alt contract individual de muncă, pe 

durată determinată, în conformitate cu art. 83, litera h) din Legea nr. 53/2003 – 

Codul Muncii, republicată. 

În ceea ce privește aspectele concrete de organizare și funcționare a 

Academiei Române, proiectul noii legi preia principiile legii vechi, cu mențiunea 

orientării acestora spre îndeplinirea întocmai a rolului, misiunilor și obiectivelor 

celui mai înalt forum național independent de consacrare științifică, așa cum au 

fost redefinite prin proiectul prezentei legi.
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LEGEA ACADEMIEI ROMÂNE 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR      SENATUL 

 
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

 

Art. 1. (1) Academia Română este cel mai înalt for național de consacrare, de 
cercetare  ştiințifică  şi  creație,  care  reuneşte  personalități  din  țară  şi  din 
străin e r nătat  a căror operă este  eprezentativă pentru ştii ță şi cultură. 

(2)  Academia  Română  este  continuatorul  unic  succesor  și  legatar  al 
Societății Literare Române înființate  în anul 1866, reorganizată  în Societatea 
Academică Română în anul 1867 şi în  Academia Română în anul  1879. 

(3) Academia Română poate avea membri din toate teritoriile locuite de 
români şi le ocroteşte limba şi patrimoniul lor cultural. 

(4) Academia Română este  instituție  autonomă de  interes național,  cu 
personalitate juridică de drept public, independentă în organizarea sa, care îşi 
desfăşoară activitatea în serviciul Națiunii Române. 

(5)    Autonomia  Academiei  Române  constă  în  dreptul:  de  a‐si  stabili 
independent  misiunea  și  obiectivele  fundamentale,  Statutul,  strategiile, 
direcțiile  de  cercetare  și  de  evaluare  în  domeniile  științelor    şi  culturii, 
literelor, filosofiei, artelor,  funcționarea şcolii doctorale a Academiei Române, 
denumită  Şcoala  de  Studii  Avansate  a  Academiei  Române  (SCOSAAR),  a 
Bibliotecii  şi  a  Editurii  Academiei  Române;  de  a  lua  poziție  în  probleme  de 
interes național; de a  iniția,  întreține și dezvolta relații  internaționale cu alte 
instituții; de a reglementa modul de organizare a aparatului propriu de lucru 
şi  atribuțiile  personalului;  de  o  organiza,  conduce  și  controla  administrarea 
eficientă  a  patrimoniului  său;  de  a  adopta  regulamentele  de  organizare  și 
funcționare internă. 
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(6) Misiunea Academiei Române constă în: 

a)  ocrotirea  și  cultivarea  limbii  române,  a  conştiinței  identitare  și 
stabilirea normelor obligatorii ale limbii române; 



b)  recunoaşterea,  promovarea  şi  susținerea  excelenței  în  cercetarea 
ştiințifică  şi  în  domeniile  creației  literare,  artistice  şi  ale  spiritualității 
româneşti; 

c)     consacrarea personalităților reprezentative din domeniul ştiințelor 
și culturii; 

d)  identificarea,  analizarea  problemelor  fundamentale  ale  societății 
româneşti,  elaborarea  şi  comunicarea  punctelor  sale  de  vedere,  din 
proprie inițiativă sau la solicitarea structurilor naționale de decizie; 

e) sprijinirea învățământului şi educației naționale ca domeniu strategic 
al societății românești, în scopul atingerii dezideratelor sale majore; 

f) conservarea şi valorificarea patrimoniului său material şi imaterial, în 
condițiile  legii  şi  reglementărilor  proprii,  în  vederea  îndeplinirii 
scopurilor şi misiunii sale. 

(7)  Academia  Română  beneficiază  de  sprijinul  financiar  al  Statului  în 
realiza    rea misiunii şi a obiectivelor sale. 

(8)  Academia  Română  beneficiază  de  scutirea  de  taxe  şi  impozite, 
precum şi de alte facilități stabilite de lege. 

(9) Academia Română poate  înființa,  în condițiile  legii,  fundații care se 
bucură  de  scutiri  de  taxe  şi  impozite  locale  ca  la  art.  1(8),  în  calitate  de 
fondator unic şi îşi exercită coordonarea şi controlul astfel: 

a)  Academia  Română  are  drept  de  supraveghere  şi  de  control  asupra 
Fundației Familiei Menachem H. Elias, conform „Actului de fundațiune”; 

b) Academia Română coordonează şi controlează Spitalul Universitar de 
Urgență „Elias”, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulator şi 
Medicină  Preventivă  (CMDTAMP)  Bucureşti,  Sanatoriul  din  Olăneşti  şi 
altele,  în  scopul  promovării  de  proiecte  naționale majore  în  domeniul 
sănătății şi cercetării ştiințifice în medicină şi ştiințele sociale; 

c) Academia Română coordonează şi controlează „Fundația Patrimoniu”, 
precum şi alte fundații existente sau care vor fi create în condițiile legii;  

d) Academia Română coordonează şi controlează unitățile de cercetare 
ştiințifică aflate în administrare. 

(10)  „Fundația  Națională  pentru  Ştiință  şi  Artă”  (FNSA),  de  utilitate 
publică, funcționează sub auspiciile Academiei Române; 

Art. 2. Sediul central al Academiei Române este în Municipiul Bucureşti, Calea 
Victoriei nr. 125, sectorul 1. 
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Art. 3.  (1) Academia Română are  în  structura  sa  secții  alcătuite din membri 
titulari, membri corespondenți şi membri de onoare, precum şi filiale din Cluj‐
Napoca, Iași și Timișoara, cu personalitate juridică; 

(2) Atribuțiile secțiilor şi filialelor se stabilesc prin Statut. 

(3)  În  subordinea  Academiei  Române  şi  în  coordonarea  secțiilor  şi 
filialelor  acesteia,  funcționează,  în  condițiile  legii,  institute  şi  centre  de 
cercet ştare  iințifică. 

(4)  Institutele,  centrele  de  cercetare  ştiințifică  din  subordinea 
Academiei Române și filialele se înființează şi se organizează conform legii, la 
propunerea Adunării Generale a Academiei Române. Institutele şi centrele de 
cercetare ştiințifică din subordinea Academiei Române se finanțează integral 
de la bugetul de stat, conform legislației în vigoare. 

(5)  Academia  Română,  institutele  şi  centrele  de  cercetare  din 
subordinea  sa  pot  stabili  relații  directe  cu  academii,  institute  şi  alte  entități 
din țară şi din străinătate, precum şi cu organizații internaționale de profil. 

(6) Academia Română poate  organiza  comitete naționale  şi  comisii  pe 
domenii  de  activitate,  cu  caracter  consultativ,  alcătuite  din  membri  ai 
Academiei Române şi din alte personalități din domeniul ştiinței şi culturii. 

 

CAPITOLUL II: Organizare şi funcţionare 

Art. 4. Academia Română se organizează şi funcționează potrivit prevederilor 
prezentei legi şi ale statutului propriu, denumit în continuare Statut. 

Art. 5. (1) Membrii Academiei Române sunt aleşi dintre oamenii de ştiință şi 
cultură de înaltă ținută morală, care s‐au distins prin opere care contribuie la 
progresul spiritual al țării, prin lucrări de mare valoare teoretică şi practică.  

(2) Alegerea noilor membrii se face de Adunarea Generală a Academiei 
Române,  prin  vot  secret,  pe  baza  propunerilor  formulate  de  către  membrii 
Academiei  Române  din  secțiile  de  specialitate,  de  Filialele  sale  sau  de  către 
instituții  de  cercetare  ştiințifică,  de  învățământ  şi  de  cultură,  potrivit 
criteriilor şi procedurilor prevăzute în Statut şi în Regulamentul de alegeri.  

(3) Calitatea de membru al Academiei Române poate fi acordată şi post‐
mortem. 

(4)  Titlul  de  academician  poate  fi  folosit  numai  de membrii  titulari  ai 
Acade
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miei Române.  

(5) Numărul maxim de membri titulari şi de membri corespondenți este 
de  181;  numărul maxim  al membrilor  de  onoare  din  țară  şi  din  străinătate 
este de 135, dintre care 40 sunt din țară. 



Art.  6.  (1)  Membrii  de  onoare  ai  Academiei  Române  sunt  aleşi  dintre 
personalitățile  din  țară  şi  din  străinătate  cu merite  deosebite  în dezvoltarea 
ştiinței şi culturii, ataşați de valorile Academiei Române, conform procedurilor 
prevăzute în Statut. 

(2) Membrii titulari sau corespondenți pot fi trecuți, la cererea lor şi cu 
aprobarea  Adunării  Generale,  în  rândul  membrilor  de  onoare  ai  Academiei 
Române.  

Art. 7. (1) În realizarea misiunii sale, descrise în art. 1 (6), Academia Română 
are următoarele atribuții principale: 

a) consacră personalitățile din țară şi din străinătate cu opere de mare 
valoare teoretică şi practică în dezvoltarea ştiinței şi culturii; 

b) decernează distincții şi premii pentru realizări deosebite  în ştiințele 
fundamentale şi aplicate, în domeniile științei și culturii.  

c)  organizează,  coordonează,  evaluează  și  atestă  autonom  activitatea 
institutelor  şi  a  centrelor  de  cercetare  ştiințifică  din  subordinea  sa, 
folosind  criterii,  comisii  de  evaluare  şi  rapoarte  proprii  la  standardele 
cele  mai  înalte  recomandate  şi  aprobate  de  Prezidiul  Academiei 
Române; acest proces este echivalat cu cel din alte unități de cercetare 
prin  protocoale  de  colaborare  cu  Ministerele  de  resort,  în  vederea 
certificării naționale a  institutelor şi centrelor de cercetare din rețeaua 
proprie; 

d)  validează  dosarele  de  promovare  pentru  funcțiile  de  cercetător 
ştiințific  gradul  I  şi  II  din  rețeaua  proprie  de  institute  si  centre  de 
cercetare,  organizează  procesul  de  abilitare  pentru  calitatea  de 
conducător  de  doctorat,  validează  și  aprobă  conducătorii  de  doctorat 
din sistemul propriu; 

e)  organizează  autonom  cursuri  de  calificare  profesională  superioară, 
doctorate  şi  activități  postdoctorale  în  şcoala  sa  doctorală,  denumită 
Şcoala de Studii Avansate a Academiei Române (SCOSAAR);  

f) editează si publică opere de valoare din domeniul ştiinței și culturii, 
precum şi publicații periodice; 

g) acordă burse pe bază de concurs pentru perfecționare, în țară sau în 
străinătate; 

h) organizează manifestări  ştiințifice  şi  culturale de  interes național  şi 
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internațional; 

i)  avizează  proiecte  de  acte  normative  care  privesc  domeniile  de 
activitate ale Academiei Române; 



j) poate organiza competiții pentru granturile Academiei Române;  

k) elaborează proiecte de acte normative din domeniul său de activitate, 
care se supun spre însușire și aprobare guvernului; 

l) elaborează şi prezintă luări de poziție, analize şi rapoarte în probleme 
de interes național referitoare la starea societății româneşti şi strategiile 
de dezvoltare social‐economică a țării, cultura, civilizația, învățământul, 
educația şi identitatea națională a românilor, din proprie inițiativă sau la 
solicitarea structurilor naționale de decizie;  

m) dezvoltă,  la solicitarea autorităților competente ale statului sau din 
proprie  inițiativă,  programe  de  cercetare  de  interes  național,  pentru 
realizarea cărora primeşte finanțări de la guvern; 

n) coordonează activitatea Centrului numit Accademia di Romania, de la 
Roma,  a  Institutului  Român  de  Cultură  și  Cercetare  Umanistică  de  la 
Veneția  şi  a  altor  centre  româneşti  din  străinătate  afiliate  Academiei 
Române. 

(2) Academia Română îndeplineşte şi alte atribuții din domeniul său de 
activitate t, stabilite prin S atutul ei. 

Art.  8.  (1)  Finanțarea  activității  Academiei  Române  şi  a  unităților  din 
subordine  se  asigură,  pe  bază  de  programe  proprii  aprobate  de  Adunarea 
Generală a Academiei Române, de  la Bugetul de Stat, precum şi din proiecte 
câştigate  în  competițiile  naționale  și  în  competițiile  internaționale  sau  din 
fondurile  europene  nerambursabile.  Academia  Română  poate  utiliza  în 
compl .etare şi venituri proprii  

(2)  Veniturile  proprii  provin  din:  taxe,  chirii,  manifestări  culturale, 
concursuri,  publicații,  studii  şi  lucrări  de  cercetare  ştiințifică,  prestații 
editoriale,  consultații  ştiințifice,  valorificări  de  produse  din  activități  proprii 
sau  anexe,  exploatarea  filmelor,  a  colecțiilor  şi  a  altor  documente  din 
bibliotecile şi muzeele proprii,  lucrări de exploatare a unor bunuri mobile şi 
imobile  din  patrimoniul  propriu,  studii  pentru  avizele  date  de  comitete  şi 
comisii  naționale,  precum  şi  din  alte  activități  realizate  suplimentar  față  de 
cele cu n a obpri se în progr mele apr ate. 

(3)  Academia  Română  poate  fi  sprijinită  prin  donații,  legate, 
sponsorizări  şi  prin  alte    operații  juridice,  conform  legii,  pe  baza  aprobării 
date  de  Prezidiul  Academiei  Române  și  acceptate  de  Adunarea  Generală  a 
Academiei Române. 
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(4)  Cotizațiile  aferente  Academiei  Române  ca  membru  în  asociații 
academice europene şi mondiale se finanțează de la Bugetul de Stat, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 

Art. 9. (1) Membrii Academiei Române primesc o indemnizație  lunară brută, 
după cum urmează: 

a) membrii titulari – indemnizație echivalentă cu salariul maxim al unui 
profesor universitar prevăzut de legislația în vigoare; 

b) membrii corespondenți şi membrii de onoare cu domiciliul în țară – 
90% din indemnizația membrilor titulari. 

(2) Preşedinții  Filialelor Academiei Române au un  salariu prevăzut de 
legislația în vigoare. 

(3)  Indemnizațiile prevăzute  la alin.  (1)‐(2) se  indexează anual cu rata 
inflației,  comunicată de  Institutul Național de Statistică pentru anul  anterior 
celui în care se face plata drepturilor. 

(4)  Fondurile  necesare  pentru plata  drepturilor  prevăzute  la  alin.  (1)‐
(2) se alocă de  la Bugetul de Stat şi se plătesc  lunar, prin bugetul Academiei 
Române. 

(5) Membrii titulari ai Academiei Române, care devin membri de onoare 
în  condițiile  prevăzute  la  art.  6  alin.  (2),  îşi  păstrează  indemnizația 
corespunzătoare membrilor titulari. 

(6)  Soțul  supraviețuitor,  precum  şi  copiii minori,  urmaşi  ai membrilor 
titulari, corespondenți şi de onoare din țară ai Academiei Române beneficiază 
lunar de un sprijin material, în condițiile legii.   

(7)  Pentru deplasări  în  interesul  serviciului,  în  străinătate  sau  în  țară, 
membrii  Academiei  Române  primesc  drepturile  prevăzute  de  dispozițiile 
legale  aplicabile  demnitarilor  şi  personalului  încadrat  pe  funcții  similare 
acestora. 

(8)  Membrii Academiei Române beneficiază de transport intern gratuit 
pe calea ferată cu orice tip de tren, clasa I, potrivit acordului  între Academia 
Română şi Ministerul Transporturilor. Costul biletelor se suportă din bugetul 
Academiei Române. 

Art.  10.  (1)  În  subordinea  Academiei  Române  funcționează,  ca  unități  cu 
personalitate  juridică:  Filialele  teritoriale,  Biblioteca  Academiei  Române, 
Editura  Academiei,  Casa  Academiei  Române,  Clubul  Oamenilor  de  Știință  şi 
Comit
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etul editorial al revistei „Academica”. 

(2) Organizarea şi funcționarea unităților cu personalitate juridică de la 
art. 10 alin. 1 se stabilesc prin Statut. 



Art. 11. (1) Institutele de cercetare ştiințifică din rețeaua Academiei Române 
pot avea colaborări cu centre universitare şi pot să încheie, în nume propriu, 
contracte  de  cercetare  ştiințifică  cu  persoane  juridice,  fondurile  obținute 
rămânând în întregime la dispoziția lor. 

(2) Salarizarea personalului din rețeaua proprie de institute și centre de 
cercetare ştiințifică, având funcțiile prevăzute  la art. 7  lit. a)‐d) din Legea nr. 
319/2003  privind  Statutul  personalului  de  cercetare‐dezvoltare,  se  face  în 
confor a i a u dmit te cu dispoz țiile aplic bile personalul i  idactic universitar.  

(3)  Cercetătorii  ştiințifici  din  institutele  şi  centrele  de  cercetare  ale 
Academiei  Române,  care  ocupă  prin  concurs  posturi  de  directori  ai  acestor 
instituții, devenind astfel manageri,  îşi vor suspenda contractul  individual de 
muncă  existent  şi  încheie  un  alt  contract  individual  de  muncă  pe  durată 
determinată,  în  conformitate  cu  art.  83,  litera  h)  din  Legea  nr.  53/2003  – 
Codul Muncii, republicată. 

 

CAPITOLUL III: Conducerea Academiei Române 

Art. 12. Conducerea Academiei Române se exercită de Adunarea Generală, de 
Prezidiul  Academiei  Române,  de Biroul  Prezidiului  Academiei  Române  şi  de 
Preşedinte, conform legii şi Statutului. 

Art.  13.  (1)  Adunarea  Generală  a  Academiei  Române  este  formată  din 
membrii  titulari,  din  membrii  corespondenți  şi  din  membrii  de  onoare  ai 
Academiei Române.  

(2) Organizarea, funcționarea și atribuțiile  Adunării Generale se stabilesc prin 
Statutul Academiei Române. 

Art.  14.  (1)  Prezidiul  Academiei  Române  este  format  din  Preşedintele 
Academiei Române, Vicepreşedinții, Secretarul General, Preşedinții Secțiilor şi 
Filiale alor,  leşi din rândul membrilor titulari.  

(2)  Preşedintele  Academiei  Române,  Vicepreşedinții  şi  Secretarul 
General  alcătuiesc  Biroul  Prezidiului  Academiei  Române,  care  asigură 
condu a c â ;cere  operativă a A ademiei Rom ne  

 (3)  Organizarea,  funcționarea  și  atribuțiile  Prezidiului  Academiei 
Române  şi  ale  Biroului  Prezidiului  se  stabilesc  prin  Statutul  Academiei 
Române,  adoptat  de    Adunarea  Generală  şi  publicat    în Monitorul  Oficial  al 
României, Partea I. 

Art. 15.  (1) Preşedintele Academiei Române este ales de Adunarea Generală 
pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură dată. 
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(2)  Preşedintele  Academiei  Române  reprezintă  Academia  Română  în 
raporturile  cu  autoritățile  publice,  cu  organisme  şi  organizații,  precum  şi  cu 
alte persoane juridice şi persoane fizice din țară şi din străinătate. 

a(3) Preşedintele Ac demiei Române este ordonator principal de credite. 

(4)  În  exercitarea  atribuțiilor  sale,  Preşedintele  emite  decizii  în  baza 
hotărârilor Biroului Prezidiului, Prezidiului şi Adunării Generale a Academiei 
Române. 

(5)  În  cazul  în  care  Preşedintele  nu  îşi  poate  exercita  prerogativele  o 
perioadă  mai  mare  de  3  luni,  pentru  aceasta  va  desemna  pe  unul  dintre 
Vicepreședinți;  atunci  când  este  în  imposibilitate  de  a  proceda  astfel, 
desemnarea persoanei care va exercita prerogativele sale este în competența 
Prezidiu a .lui Ac demiei Române   

Art.  16.  (1)  Vicepreşedinții  Academiei  Române  şi  Secretarul  General  al 
Academiei Române sunt aleşi de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 
ani, și pot fi realeşi o singură dată. 

(2) Vicepreşedinții şi Secretarul General îndeplinesc atribuțiile stabilite 
prin  Statutul  Academiei  Române,  precum  şi  alte  atribuții  încredințate  de 
Preşedinte,  Prezidiu  şi  de Biroul  Prezidiului,  realizând  legăturile  funcționale 
între  structurile  Academiei  Române  şi  asigurând  buna  funcționare  a 
fundațiilor,  administrarea  proprietăților  şi  a  unităților  subordonate,  definite 
în Statu   it şi în Organ grama Academiei. 

Art. 17. Mandatele Preşedintelui, Vicepreşedinților şi Secretarului General al 
Academiei Române încetează la expirarea duratei pentru care au fost aleşi sau 
prin  hotărâre  a  Adunării  Generale  a  Academiei  Române.  În  situația  în  care 
aceștia  sunt  în  imposibilitate  de  a‐şi  îndeplini  atribuțiile  ori  îşi  prezintă 
demisia, mandatele vor înceta prin hotărâre a Adunării Generale a Academiei 
Române. 

Art.  18.  Procedura  de  preluare,  exercitare  şi  finalizare  a  mandatelor 
Preşedintelui, Vicepreşedinților şi Secretarului General al Academiei Române 
se stabileşte prin Statut.  

 

CAPITOLUL  IV: Aparatul de  lucru al Academiei Române  şi al unităţilor 
din subordine 

Art. 1
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9. (1) Academia Română are un aparat de lucru propriu. 

(2) Structura organizatorică a aparatului de lucru stabilită prin Statut şi 
Organigramă  se  aprobă  de  către  Prezidiul  Academiei,  în  conformitate  cu 
reglementările legale în vigoare. 



 (3)  Atribuțiile,  sarcinile  şi  răspunderile  personalului  din  aparatul 
propriu al Academiei Române se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi 
funcționare aprobat de către Prezidiul Academiei Române. 

Art. 20. (1) Statul de funcții al aparatului de lucru al Academiei Române și al 
unităților  subordonate,  cu  personalitate  juridică,  se  aprobă  de  către 
Preşedintele  Academiei  Române,  la  propunerea  Secretarului  General,  în 
confor a l lmit te cu reglementările  ega e în vigoare. 

(2)  Structura  posturilor  pe  compartimente,  încadrarea  personalului, 
modificarea,  suspendarea  sau  încetarea  raporturilor de muncă  se  aprobă de 
Preşedintele Academiei Române, la propunerea Secretarului General. 

(3)  Numărul  maxim  de  posturi  pentru  aparatul  propriu  este  de  176, 
fundamentat  prin  adresele  Direcțiilor  şi  Serviciilor  Academiei  şi  decis  de 
Biroul Pre idz iului. 

Art.  21.  (1)Normativele  de  personal,  criteriile  de  constituire  a 
compartimentelor  şi  statele  de  funcții  pentru  unitățile  din  subordine  se 
aprobă  de  Preşedintele  Academiei  Române,  la  propunerea  Secretarului 
General,  cu  încadrarea  în  numărul  maxim  de  posturi  aprobat  Academiei 
Române prin legea anuală a Bugetului de Stat. 

(2) Salarizarea personalului din aparatul de lucru propriu al Academiei 
Române  se  stabileşte  la  nivelul  de  salarizare  aferent  funcțiilor  din  cadrul 
Secretariatului General al Guvernului. 

Art. 22. (1) Academia Română are în dotare un parc auto propriu. 

(2) Numărul maxim de autovehicule și consumul  lunar de carburanți pentru 
aparatul  de  lucru  și  unitățile  din  subordine  se  stabilește  prin  Statut,  cu 
încadrarea în bugetele aprobate. 

 

CAPITOLUL V: Patrimoniul Academiei Române 

Art. 23. Patrimoniul Academiei Române este alcătuit din:  

a)  drepturile    şi  obligațiile    cu  privire  la  bunuri  mobile  şi  imobile 
dobândite cu orice titlu, prin convenții,  legate şi prin orice alte moduri 

eg  prevăzute de l e;

b)  drepturile    şi  obligațiile    cu  privire  la  bunuri  mobile  şi  imobile, 
proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ‐
teritoriale,  atribuite  în  administrare  sau  în  folosință  gratuită,  în 
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condițiile legii; 

c) alte drepturi dobândite potrivit legii. 



Art. 24.  În  condițiile  prezentei  legi,  patrimoniul Academiei Române poate  fi 
divizat  în  patrimonii  de  afectațiune,  în  funcție  de  modul  de  dobândire  şi 
regimul  juridic  al  drepturilor  şi  obligațiilor  pe  care  le  includ.  Aceste  mase 
atrimoniale vor fi administrate direct sau prin fundațiile Academiei Române. p

 

CAPITOLUL  VI:  Regimul  juridic  al  bunurilor  proprietate  privată    a 
Academiei Române 

Art. 25. (1) Academia Română îşi exercită în mod autonom, fără nici un fel de  
ingerințe  din  partea  altor  autorități  ale  statului,  drepturile    şi  obligațiile   
dobândite  de  ea,  altele  decât  cele  cu  privire  la  bunurile  mobile  şi  imobile 
proprietate  publică  sau  privată  a  statului  ori  ale  unităților  administrativ‐
teritoriale,  primite  în  administrare  sau  în  folosință  gratuită.  Asupra  acestor 
drepturi  și  obligații,  Academia  Română  dispune  în  conformitate  cu  Statutul 
propriu. 

(2) Academia Română poate înființa fundații, persoane juridice de drept 
privat,  în  condițiile  legii,  în  calitate  de  fondator  unic,  care  să  administreze 
drepturile şi obligațiile prevăzute  la alin. (1), în vederea obținerii de resurse 
financiare  pentru  realizarea  obiectivelor  Academiei  Române  şi  îndeplinirea 
sarcin   nilor impuse pri  donațiile şi legatele acceptate. 

(3)  Utilizarea  fondurilor  bănești  primite  de  la  Bugetul  de  Stat  sau 
bugetele  locale,  precum  și  respectarea  destinației  bunurilor  primite  în 
administrare  sau  folosință  de  la  autoritățile  publice  competente  se  supun 
contro clului statului, în  ondițiile legilor în vigoare. 

(4)  Înstrăinarea bunurilor aflate  în proprietatea Academiei Române se 
poate  face  exclusiv  în  interes  public  și  conform  unei  proceduri  speciale 
stabilite prin Statut. 

Art. 26. (1) Se restituie în patrimoniul Academiei Române bunurile mobile şi 
imobile de  care aceasta a  fost deposedată  în mod abuziv,  cu  sau  fără  titlu  şi 
care  nu  au  fost  restituite  până  în  prezent,  indiferent  dacă  au  făcut  sau  nu 
obiectul procedurilor prevăzute în legi speciale. 

(2) Pentru bunurile mobile şi imobile care, în mod obiectiv, nu mai pot fi 
retrocedate în natură, în vederea respectării clauzelor donatorilor,  la cererea 
şi cu acordul Academiei Române, se aplică de către autoritățile competente, cu 
celeritate,  măsuri  reparatorii  prin  echivalent,  în  compensare  cu  alte  bunuri 
similare  sau  prin  conversie  cu  bunuri  mobile  ori  imobile  din  alte  categorii, 
potrivit prevederilor legale în vigoare. 
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(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), se va avea în vedere valoarea de 
piață  de  la  data  soluționării  cererii  sau  notificării,  calculată  de  autoritățile 
competente,  cu  celeritate,  conform  standardelor  internaționale  de  evaluare, 
potrivit prevederilor legale în vigoare. 

(4) Academia Română poate dobândi, în condițiile legii, bunuri mobile și 
imobile,  proprietatea  publică  sau  privată  a  statului  ori  a  unităților 
adminis vtrati ‐teritoriale, fie în administrare, fie în folosință. 

Art. 27.  (1)  În vederea definitivării procesului de restituire  în  integralitate a 
bunurilor  care  au  aparținut Academiei Române  şi  de  care  a  fost deposedată 
abuziv, se constituie o comisie guvernamentală alcătuită din reprezentanți ai 
Secretariatului  General  al  Guvernului,  Ministerului  Finanțelor  Publice, 
Autorității Naționale de Restituire a Proprietăților, Ministerului  Justiției  şi ai 
Academiei Române. 

(2)  Comisia  prevăzută  la  alin.  1  are  obligația  de  a  identifica  bunurile 
care au aparținut Academiei Române și au fost preluate abuziv, nominalizate 
în    Decizia  Consiliului  de  Miniştri  nr.  1.486/1948,  publicată  în  Monitorul 
Oficial, Partea  I, nr. 260 din 8 noiembrie 1948, precum şi  în alte documente 
oficiale doveditoare, ori trecute, de asemenea, în mod abuziv în proprietatea, 
în administrarea ori  în  folosința unor persoane  juridice, prin acte normative 
sau administrative, emise în perioada 6 martie 1945 ‐ 22 decembrie 1989. De 
asemenea, Comisia va cerceta și stabili situația juridică a acestor bunuri şi va 
propune  Guvernului  României  ori  altor  autorități  publice  competente 
modalitățile  concrete  de  restituire  în  natură  ori    măsurile  reparatorii 
corespunzătoare. Aceste autorități sunt obligate să dispună asupra măsurilor 
propuse în termen de 60 de zile. 

(3)  Comisia  va  fi  numită  de  prim‐ministrul  guvernului  cu  consultarea 
Preşedintelui  Academiei  Române,  în  termen  de  60  de  zile  de  la  intrarea  în 
vigoar l ie a  eg i. 

(4)  În  caz  de  refuz  al  autorităților  sesizate  de  a  da  curs  propunerilor 
Comisiei sau de soluționare necorespunzătoare a acestor propuneri, Academia 
Română se va putea adresa
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 instanțelor de contencios administrativ. 

Art.  28.  (1)  Terenurile  cu  destinație  agricolă  şi  forestieră  retrocedate 
Academiei Române prin titluri de proprietate, prin punere în posesie sau prin 
validarea  dreptului  de  proprietate,  conform  prevederilor  legale  în  vigoare,  
pot  fi comasate  la cererea Academiei Române, prin schimburi de terenuri cu 
Agenția  Domeniilor  Statului  şi,  respectiv,  cu  Regia  Națională  a  Pădurilor  ‐ 
Romsilva, pe amplasamente convenite. 



(2) Bunurile imobile cu caracter agrosilvic, precum şi celelalte categorii 
de  bunuri  mobile  şi  imobile  care  au  aparținut  în  proprietatea  Academiei 
Române, trecute în mod abuziv în folosința sau administrarea unor ministere 
şi  instituții  publice  prin  Decizia  Consiliului  de  Miniştri  nr.  1.486/1948, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 din 8 noiembrie 1948, art. 1‐4, 
paginile 8 983‐ 8 989, sau nominalizate în alte documente oficiale doveditoare 
vor  fi  retrocedate  în  totalitate,  cu  celeritate,  în  proprietatea  privată  a 
Academiei  Române,  cu  aplicarea  prevederilor  prezentei  legi. Această  normă 
imperativă  se  aplică  și  bunurilor  de  acest  fel  care  au  fost  trecute  abuziv  în 
proprietatea,  administrarea  sau  folosința  unor  persoane  juridice,  prin  acte 
normative  sau  administrative  emise  în  perioada  6  martie  1945  –  22 
decembrie 1989, precum și în perioada 1 ianuarie 1990 – 14 decembrie 2004. 

(3)  În  cazul  cererilor  în  curs  de  soluționare  formulate  de  Academia 
Română  pentru reconstituirea dreptului de proprietate a Academiei Române 
asupra  terenurilor  agricole  și  forestiere  care  au  aparținut  acesteia,  conform 
prevederilor  art.  9  alin.  (4)  din  Legea  nr.  1/2000,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare, reconstituirea se face prin exceptare de la prevederile 
art.  221  din  aceeaşi  lege,  dacă  nu  se  afectează  vechile  amplasamente  ale 
foştilor proprietari.  

(4)  În  cazul  cererilor  în  curs  de  soluționare  formulate  de  Academia 
Română    pentru  restituirea  altor  categorii  de  imobile  care  au  aparținut 
acesteia,  în  condițiile  Legii  nr.  10/2001,  republicată,  cu  modificările  şi 
completările ulterioare, reconstituirea dreptului său de proprietate sau a altor 
drepturi reale principale se va face conform prevederilor acestei legi speciale. 
În  aceste  situații  nu  sunt  aplicabile  prevederile  art.  3  alin.  (2)  din  Legea  nr. 
10/2001.  

Art.  29.  (1)  Soluțiile  tehnico‐ştiințifice,  în  vederea  obținerii  unei  eficiențe 
economico‐sociale  performante  şi  durabile  din  administrarea  bunurilor 
mobile şi  imobile cu caracter agro‐silvic, vor  fi elaborate de Secția de Ştiințe 
Agricole şi Silvice a Academiei Române. 

(2) Bunurile imobile agricole şi silvice dobândite de Academia Română, 
la  cerere,  în  mod  gratuit,  în  administrare  sau  în  folosință,  conform 
prevederilor  prezentei  legi,  sunt  folosite  şi  pentru  desfăşurarea  unor 
programe de cercetare ştiințifică şi  inovare tehnologică,  în scopul dezvoltării 
rurale d
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urabile. 

Art. 30. (1) Terenurile agricole şi silvice dobândite de Academia Română sunt 
administrate şi gestionate potrivit legii, prin Fundația Patrimoniu, în scopurile 
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stabilite de Academia Română, cu respectarea clauzelor din cuprinsul actelor 
de liberalitate acceptate, donații și legate. 

(2) Îndeplinirea clauzelor impuse de donatori sau testatori se realizează 
de  Fundația  Patrimoniu  din  resursele  unui  fond  special  constituit,  denumit 
Fondul Recurent al Donatorilor, în condițiile stabilite de Adunarea Generală a 
Acade imie  Române. 

(3)  Resursele  financiare  generate  de  bunurile  proprietatea  privată  a 
Academiei Române, dobândite prin acte juridice – liberalități, se colectează şi 
se  acumulează  în  Fondul  Recurent  al  Donatorilor.  Utilizarea  resurselor 
Fondului  Recurent  al  Donatorilor  se  aprobă  prin  decizii  ale  organelor  de 
conducere ale Academiei Române, pe praguri valorice.  

(4)  Modul  de  organizare  şi  administrare  a  Fondului  Recurent  al 
Donatorilor se va stabili prin Statut. 

Art. 31. Clădirile şi terenurile aferente acestora, dobândite sau redobândite în 
proprietate ori  cu alt  titlu de  către Academia Română, vor  fi  administrate  şi 
gestionate  potrivit  legii,  urmărindu‐se  utilizarea  sau  exploatarea  lor  cu 
maximă eficiență economică și socială. 

 

CAPITOL L iU  VI: Dispoz ţii finale 

Art.  32.  Sintagmele  Academia  Română,  Societatea  Literară  Română, 
Societatea  Academică  Română    şi  Academia  de  Ştiințe  a  României  nu  pot  fi 
folosite  de  nicio  altă  instituție  publică  sau  privată  în  cuprinsul  denumirii 
acestora.  

Art. 33.  (1)  Prezenta  lege  intră  în  vigoare  la  data  publicării  ei  în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

(2) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul 
Oficial  al  României,  Partea  I,  Adunarea  Generală  va  republica  Statutul 
Academiei  Române,  în  conformitate  cu  modificările  şi  completările  aduse 
prezentei legi. 

Art.  34.  La  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  legi  se  abrogă    Legea  nr. 
752/2001 privind organizarea şi funcționarea Academiei Române, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 299/7.05.2009.  

 


