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ANEXĂ

STATUTUL
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
(1) În temeiul art. 5 alin. (1) şi al <LLNK 12007
31 10 202 23
29>art. 23 din Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea
Academiei Oamenilor de Ştiinţa din România, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 18 ianuarie 2007, Adunarea
generală a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România din 15 februarie
2007 (denumită în continuare adunarea generală) a adoptat prezentul
statut.
(2) Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, for naţional de
consacrare ştiinţifică, apolitic, reuneşte în cadrul ei personalităţi
reprezentative ale ştiinţei.
(3) Academia Oamenilor de Ştiinţă din România este instituţie de
interes public, cu personalitate juridică, de drept public şi
autonomă.
(4) Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, numită în
continuare AOSR, funcţionează potrivit prevederilor <LLNK 12007
31
10 201
0 17>Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, ale prezentului statut şi
ale propriului regulament de organizare şi funcţionare.
ART. 2
(1) Sediul central al AOSR este în municipiul Bucureşti, sectorul
5, Splaiul Independenţei nr. 54.
(2) În subordinea AOSR funcţionează filiale care îşi au sediul în
centre universitare, precum şi în alte centre cu potenţial ştiinţific
şi de creaţie din ţară, stabilite prin regulament.
ART. 3
(1) Atribuţiile principale ale AOSR sunt: conceperea, promovarea,
dezvoltarea, sprijinirea şi protejarea ştiinţei, sub toate formele,
acţiunile şi metodele directe, indirecte sau adiacente, inclusiv
fundamentarea şi întocmirea documentaţiei în vederea recomandării
membrilor săi titulari pentru a deveni candidaţi la titlul de membru
al Academiei Române.
(2) Principalele atribuţii ale AOSR sunt detaliate prin
regulament.
ART. 4
În realizarea atribuţiilor sale, AOSR recunoaşte Academia Română
ca fiind cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi
culturală şi colaborează cu academiile de profil, de ramură, cu
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu instituţii şi
organizaţii ştiinţifice academice, de cercetare şi învaţământ, din
ţară şi din străinătate.
CAP. II
Organizare şi funcţionare

ART. 5
(1) AOSR reuneşte personalităţi ştiinţifice reprezentantive, cu o
înaltă ţinută spirituală şi morală, care s-au distins prin rezultatele
muncii depuse, inclusiv în ceea ce priveşte dezvoltarea şi promovarea
prestigiului instituţiilor academice, precum şi instituţii care, prin
activitatea lor, au contribuit la dezvoltarea ştiinţei şi creaţiei
intelectuale.
(2) AOSR întruneşte în componenţa sa membri de onoare, membri
titulari, membri corespondenţi şi membri asociaţi, aleşi dintre
personalitaţile prevăzute la alin. (1).
(3) AOSR poate acorda şi titlul de membru de onoare post-mortem
unor personalităţi marcante ale ştiinţei, inclusiv foştilor săi
membri.
ART. 6
(1) Membrii de onoare AOSR sunt cetaţeni români sau străini care
s-au remarcat prin realizări în domeniul ştiinţei sau prin contribuţii
aduse la dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR şi la afirmarea
prestigiului AOSR.
(2) Membrii titulari, cetăţeni români, sunt aleşi, de regulă,
dintre membrii corespondenţi ai AOSR care au gradul ştiinţific de
cercetător ştiinţific gradul I sau gradul didactic de profesor
universitar şi, în baza evaluării rezultatelor ştiinţifice obţinute
după primirea în AOSR şi îndeosebi a activităţilor desfăşurate în
cadrul AOSR, au performanţe ştiinţifice recunoscute şi sprijină
dezvoltarea ştiinţei şi creaţia intelectuală.
(3) Membrii corespondenţi ai AOSR sunt cetăţeni români care au
titlul de doctor în ştiinţe, gradul ştiinţific de cel puţin cercetător
ştiinţific gradul II sau gradul didactic de cel puţin conferenţiar
universitar şi care s-au distins prin rezultate ştiinţifice
recunoscute.
(4) Membrii asociaţi sunt acele persoane fizice sau juridice care,
prin activitatea ştiinţifică realizată ori prin contribuţii materiale,
susţin şi sprijină dezvoltarea obiectului de activitate şi afirmarea
prestigiului AOSR.
(5) Selecţia şi alegerea noilor membri ai AOSR se fac prin
evaluarea performanţelor tehnico-ştiinţifice, având în vedere, de
regulă, criterii internaţionale de tip I.S.I. Thomson sau, după caz,
prin aprecierea rezultatelor activităţilor creative prin care s-au
soluţionat probleme reale din domeniile specifice ale secţiilor AOSR,
procedurile fiind cele stabilite prin regulamentul de organizare şi
funcţionare al AOSR.
--------Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al <LLNK 12008
586 20 302
0 45>art. I din HOTĂRÂREA nr. 586 din 4 iunie 2008,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 9 iunie 2008.
(6) Membrii AOSR nu pot purta titlul de academician.
ART. 7
Membrii AOSR sunt aleşi de adunarea generală, prin vot secret, la
propunerea consiliului onorific şi în temeiul discutării şi avizarii
pozitive de catre prezidiu şi de către consiliul ştiinţific, în
conformitate cu prevederile regulamentului.

ART. 8
(1) Membrii titulari AOSR primesc o indemnizaţie lunară brută în
valoare de 2.000 lei, dacă aceştia nu sunt beneficiarii unei alte
indemnizaţii academice.
(2) Membrii de onoare, cetăţeni români, pot primi o indemnizaţie
de merit, prin hotărâre a adunării generale.
(3) Preşedinţii de filiale sunt membri titulari ai AOSR, aleşi de
adunarea membrilor secţiilor şi, respectiv, a membrilor filialelor,
potrivit procedurilor stabilite prin regulamentul de organizare şi
funcţionare al AOSR, şi sunt numiţi prin decizie a preşedintelui AOSR
pentru o perioadă de 4 ani, putând fi realeşi o singură dată.
--------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al <LLNK 12008
586 20 302
0 45>art. I din HOTĂRÂREA nr. 586 din 4 iunie 2008,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 9 iunie 2008.
(4) Membrii prezidiului AOSR, ai consiliului onorific, precum şi
membrii consiliului ştiinţific beneficiază de o indemnizaţie lunară
majorată cu 20%.
--------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al <LLNK 12008
586 20 302
0 45>art. I din HOTĂRÂREA nr. 586 din 4 iunie 2008,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 9 iunie 2008.
(5) Indemnizaţiile lunare se indexează anual cu rata inflaţiei
comunicată de Institutul Naţional de Statistica pentru anul anterior
celui în care se face plata drepturilor şi se iau în calculul pensiei
de stat.
(6) Membrii titulari ai AOSR care sunt şi membri ai altor academii
trebuie să opteze pentru o singură indemnizaţie.
(7) Urmaşii membrilor AOSR care au fost indemnizaţi beneficiază
lunar de un sprijin material neimpozabil, conform <LLNK 11998
86 10
201
0 17>Legii nr. 86/1998 privind acordarea unui sprijin material
pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii membrilor Academiei
Române.
(8) Membrii AOSR primesc drepturile legale pentru deplasările în
interesul AOSR, în ţară sau în străinătate.
ART. 9
(1) Structura AOSR este constituită din secţii ştiinţifice de
specialitate care funcţionează la nivel central şi din filiale
teritoriale şi filiale în afara ţării.
(2) La nivel central funcţionează 13 secţii ştiinţifice de
specialitate, după cum urmează:
a) Secţia I
Ştiinţe matematice
b) Secţia II
Ştiinţe fizice
c) Secţia III Ştiinţe chimice
d) Secţia IV
Ştiinţe biologice
e) Secţia V
Ştiinţe geonomice
f) Secţia VI
Ştiinţe tehnice
g) Secţia VII Ştiinţe agricole, silvice şi medicină veterinară
h) Secţia VIII Ştiinţe medicale
i) Secţia IX
Ştiinţe economice, juridice şi sociologice

j) Secţia X
Filosofie, teologie şi psihologie
k) Secţia XI
Ştiinţe istorice şi arheologice
l) Secţia XII Ştiinţa şi tehnologia informaţiei
m) Secţia XIII Ştiinţa militară
(3) Atribuţiile secţiilor Ştiinţifice de specialitate vor fi
stabilite prin regulament.
(4) Membrii AOSR împreună cu alte personalităţi ştiinţifice din
ţară şi din străinătate pot constitui, în subordinea sau sub egida
AOSR, institute şi centre de cercetare ştiinţifica, colective de
lucru, comisii de specialitate şi comitete naţionale pentru
efectuarea, coordonarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare
ştiinţifică, pentru reprezentarea la nivel naţional a unor domenii de
activitate ştiinţifică, pentru afilierea la uniunile ştiinţifice
internaţionale şi pentru coordonarea de colaborari la programe
ştiinţifice internaţionale.
(5) În structura organizatorică a aparatului propriu al AOSR
funcţionează Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi
Biblioteca AOSR, iar atribuţiile lor sunt cele stabilite prin
regulamentul de organizare şi funcţionare al AOSR.
--------Alin. (5) al art. 9 a fost introdus de pct. 3 al <LLNK 12008
586
20 302
0 45>art. I din HOTĂRÂREA nr. 586 din 4 iunie 2008, publicată
în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 9 iunie 2008.
ART. 10
În structura AOSR, la nivel teritorial, funcţionează 8 filiale în
ţară, cu sau fără personalitate juridică, care reunesc membri din
zonele teritoriale respective. Condiţiile şi procedura de constituire
şi atribuţiile filialelor, inclusiv pentru cele care pot dobândi
personalitate juridică, sunt stabilite prin regulament.
(2) Atribuţiile preşedintelui şi ale aparatului de lucru al
filialei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare
al AOSR, elaborat de consiliul ştiinţific şi aprobat de prezidiul
AOSR. Preşedintele filialei care a dobândit personalitate juridică
emite decizii privind personalul din subordine numai în limita
mandatului acordat de prezidiul AOSR.
--------Alin. (2) al art. 10 a fost introdus de pct. 4 al <LLNK 12008
586 20 302
0 45>art. I din HOTĂRÂREA nr. 586 din 4 iunie 2008,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 9 iunie 2008.
CAP. III
Conducerea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
ART. 11
(1) Conducerea activităţii AOSR se asigură de adunarea generală,
consiliul ştiinţific, prezidiul AOSR şi preşedinte.
(2) Preşedintele ales de adunarea generală a membrilor fondatori
AOSR este de drept şi preşedintele fondator al AOSR.
(3) La expirarea mandatului preşedintelui fondator, acesta devine
de drept preşedinte de onoare al AOSR.
ART. 12

(1) Preşedintele de onoare al AOSR poate participa la toate
lucrările prezidiului, ale consiliului ştiinţific, precum şi la
adunările generale AOSR, în cadrul cărora îşi poate expune punctul de
vedere asupra problemelor în dezbatere.
(2) Preşedintelui fondator sau de onoare al AOSR, după caz, îi
revine atribuţia de a analiza şi media soluţionarea cazurilor de
divergenţa dintre membrii prezidiului AOSR.
ART. 13
(1) Adunarea generală este forul suprem de conducere al AOSR şi
este alcătuită din membri de onoare, membri titulari şi membri
corespondenţi, conform normei de reprezentare stabilite de prezidiul
AOSR. La adunarea generală pot fi invitaţi reprezentanţii
instituţiilor ştiinţifice subordonate, ai altor instituţii şi
personalităţi cultural-ştiinţifice.
(2) Adunarea generală are următoarele atribuţii principale:
a) adoptă modificări şi completări ale statutului, care se supun
aprobării prin hotărâre a Guvernului;
b) validează alegerea membrilor aprobaţi de prezidiu şi de
consiliul ştiinţific, la propunerea consiliului onorific;
c) alege preşedintele vicepreşedinţii şi secretarul ştiinţific
dintre membrii titulari;
d) validează, prin vot, componenţa consiliului onorific propusa de
preşedinte;
e) aprobă darea de seamă şi bugetul anual al AOSR;
f) aprobă programele de activitate ştiinţifică anuală şi de
perspectivă.
(3) Adunarea generală se întruneşte în sesiuni ordinare o dată pe
an şi ori de câte ori este necesar la solicitarea preşedintelui, a
consiliului ştiinţific sau a doua treimi din numărul membrilor AOSR.
Convocarea adunării generale se face de către preşedinte.
(4) Adunarea generală este legal întrunită în prezenţa a două
treimi din numărul membrilor care o constituie şi adoptă hotărâri
valabile cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. Dacă la
prima convocare nu este întrunit cvorumul legal de două treimi din
numărul de membri care o constituie, în termen de 30 de zile se
convoacă o nouă adunare generală, care se consideră legal constituită
cu numărul membrilor prezenţi.
(5) Adunarea generală hotărăşte asupra modalităţii de vot.
Alegerea membrilor organismelor de conducere AOSR se face prin vot
secret.
ART. 14
(1) Consiliul ştiinţific asigură conducerea AOSR între sesiunile
adunării generale.
(2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din membrii prezidiului,
preşedinţii secţiilor ştiinţifice şi preşedinţii filialelor.
(3) Consiliul ştiinţific se întruneşte semestrial şi ori de câte
ori este necesar şi se convoacă de către preşedintele AOSR, prin
voinţa sa ori la cererea prezidiului sau a doua treimi din numărul
membrilor săi.
(4) Consiliul ştiinţific are urmatoarele atribuţii principale:
a) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al AOSR,
precum şi modificările şi completările acestuia;

b) analizează şi dispune înaintarea documentaţiei pentru acei
membri titulari AOSR propuşi să devină candidaţi la titlul de membru
al Academiei Române;
c) analizează, pe baza rapoartelor semestriale prezentate,
activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în semestrul
precedent şi aprobă eventuale modificări justificate în programul de
cercetare anual şi de perspectiva pe baza propunerilor făcute de
secţii, avizate de către prezidiu;
d) aprobă modificări ale planului anual de dezvoltare a relaţiilor
Ştiinţifice cu instituţii similare din străinătate şi hotărăşte cu
privire la afilierea AOSR la organisme şi organizaţii ştiinţifice
internaţionale;
e) aprobă conferirea calităţii de membru de onoare unor
personalităţi Ştiinţifice străine şi avizează propunerile consiliului
onorific de conferire a calităţii de membru de onoare, titular sau
corespondent unor personalităţi, cetăţeni români;
f) hotărăşte instituirea de distincţii (premii, diplome, medalii
şi ordine) care pot fi acordate de prezidiul AOSR;
g) analizează şi avizează propunerile prezidiului de înfiinţare de
filiale sau de alte structuri.
ART. 15
(1) Prezidiul AOSR asigură conducerea operativă şi este constituit
din preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul ştiinţific.
(2) Prezidiul AOSR se întruneşte lunar sau ori de câte ori este
necesar şi se convoaca de către preşedintele AOSR prin voinţa sa ori
la cererea a cel puţin 3 dintre membrii săi.
ART. 16
(1) Preşedintele AOSR reprezinta instituţia în relaţiile cu terţe
persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate şi este ordonator
principal de credite.
(2) Preşedintele conduce lucrările consiliului ştiinţific, ale
prezidiului AOSR, ale adunării generale şi ale altor structuri AOSR la
care participă.
(3) Preşedintele AOSR emite decizii în exercitarea atribuţiilor
proprii, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor
Consiliului ştiinţific şi ale Prezidiului AOSR.
--------Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 5 al <LLNK 12008
586 20 302
0 45>art. I din HOTĂRÂREA nr. 586 din 4 iunie 2008,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 9 iunie 2008.
(4) În cazul în care preşedintele AOSR nu îşi poate exercita
prerogativele pe o perioadă mai mare de 30 de zile, el va fi înlocuit
de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat, după caz, de către preşedinte
sau de către prezidiul AOSR.
ART. 17
(1) La nivelul preşedintelui AOSR funcţionează un consiliu
onorific, structura consultativă, alcătuită din 5 membri, menită să
vegheze la stabilitatea şi continuitatea activităţii AOSR.
(2) Consiliul onorific poate propune preşedintelui AOSR, prin
consens, suspendarea temporară a aplicării unor decizii sau a unor

măsuri, în cazul în care constată ca acestea prejudiciază existenţa
sau buna funcţionare a instituţiei academice.
ART. 18
Vicepreşedinţii AOSR îndeplinesc atribuţiile specifice coordonarii
secţiilor ştiinţifice, filialelor, relaţiilor externe, conform
atribuţiilor stabilăte prin regulament, şi îndeplinesc şi alte
atribuţii încredinţate de preşedintele AOSR.
ART. 19
Secretarul ştiinţific asigură, prin aparatul de lucru la nivel
central, realizarea legăturilor funcţionale dintre secţiile
Ştiinţifice, dintre acestea şi filiale, conform atribuţiilor stabilite
prin regulament, şi îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de
preşedinte.
ART. 20
(1) Atribuţiile organismelor de conducere ale AOSR, precum şi
modul de lucru al acestora vor fi detaliate prin regulament.
(2) Mandatul preşedintelui AOSR, al vicepreşedinţilor şi al
secretarului ştiinţific este de 4 ani, aceştia putând fi realeşi o
singură dată.
--------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 6 al <LLNK 12008
586 20 302
0 45>art. I din HOTĂRÂREA nr. 586 din 4 iunie 2008,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 9 iunie 2008.
(3) Mandatul preşedintelui AOSR, al vicepreşedinţilor şi al
secretarului ştiinţific încetează la expirarea duratei pentru care au
fost aleşi sau prin hotărâre a adunării generale a AOSR, dacă aceştia
sunt în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile sau îşi depun
demisia.
(4) Mandatul membrilor consiliului onorific al OASR nu este
limitat, iar componenţa consiliului poate fi modificată la propunerea
preşedintelui AOSR, în cazul în care intervine retragerea la cerere,
decesul sau se constată imposibilitatea îndeplinirii atribuţiilor de
către unul dintre membrii săi.
--------Alin. (4) al art. 20 a fost introdus de pct. 7 al <LLNK 12008
586 20 302
0 45>art. I din HOTĂRÂREA nr. 586 din 4 iunie 2008,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 9 iunie 2008.
CAP. IV
Aparatul de lucru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi
al unităţilor din subordine
ART. 21
(1) AOSR are un aparat de lucru propriu la nivel central şi la
nivelul filialelor, care este subordonat preşedintelui.
(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, la
propunerea secretarului ştiinţific.
----------

Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 8 al <LLNK 12008
586 20 302
0 45>art. I din HOTĂRÂREA nr. 586 din 4 iunie 2008,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 9 iunie 2008.
(3) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile aparatului de lucru se
stabilesc prin regulament.
ART. 22
Normativele de personal, statele de funcţii, structura posturilor
pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, angajarea,
suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu şi salarizarea
personalului se fac în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile
personalului bugetar şi se aprobă de către preşedinte, în limita
numărului maxim de 67 de posturi aprobat AOSR prin legile bugetare
anuale pentru aparatul propriu la nivel central şi la nivelul
filialelor.
--------Art. 22 a fost modificat de pct. 9 al <LLNK 12008
586 20 302
0
45>art. I din HOTĂRÂREA nr. 586 din 4 iunie 2008, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 9 iunie 2008.
CAP. V
Finanţarea şi patrimoniul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România
ART. 23
(1) Finanţarea activităţii AOSR şi a unităţilor din subordine se
asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de
stat.
(2) Veniturile proprii ale AOSR provin din donaţii, sponsorizări,
taxe, chirii, publicaţii, studii, prestaţii editoriale, consultaţii
ştiinţifice, studii pentru avize, lucrări de exploatare a unor imobile
şi din patrimoniul propriu, precum şi din alte activităţi realizate.
(3) Centrele de cercetare din cadrul secţiilor ştiinţifice de
specialitate funcţionează având la bază criteriul rentabilităţii şi
principiul autofinanţării. Din fondurile atrase - granturi,
sponsorizări, donaţii, alte bunuri - şi din veniturile realizate de
acestea un procent de 80% rămâne la dispoziţia exclusivă a centrelor
de cercetare pentru susţinerea şi finanţarea activităţii proprii, iar
restul de 20% constituie venit propriu al AOSR.
(4) Fondurile necesare activităţii centrelor de cercetare
înfiinţate în cadrul secţiilor ştiinţifice de specialitate nu se
asigură de la bugetul de stat.
(5) Funcţia de preşedinte al AOSR este remunerată la nivelul
funcţiei de secretar de stat membru al Guvernului, iar funcţiile de
vicepreşedinte şi de secretar ştiinţific, la nivel de secretar de
stat.
(6) Drepturile salariale pentru personalul bugetar din aparatul de
lucru se acordă pentru funcţiile de execuţie, conform prevederilor
referitoare la funcţiile de execuţie din administraţia publică
centrală de specialitate prevăzute în anexa nr. I la <LLNK 12000
24180 301
0 45>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul

contractual din sectorul bugetar, aprobată prin <LLNK 12001
383 10
201
0 18>Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, iar funcţiile de conducere beneficiază şi de drepturile
salariale prevăzute în anexa nr. VI/1a la <LLNK 12008
10130 301
0
32>Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază
şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit <LLNK
12000
24180 301
0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru
personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat
potrivit anexelor II şi III la <LLNK 11998
154 10 201
0 18>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, precum şi unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual
salarizat prin legi speciale.
(7) AOSR îşi administrează în mod independent patrimoniul propriu,
care este alcătuit din:
a) bunuri mobile şi imobile;
b) bunuri mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a
statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, atribuite în
administrare sau în folosinţă în condiţiile legii;
c) alte bunuri dobândite potrivit legii.
--------Art. 23 a fost modificat de pct. 10 al <LLNK 12008
586 20 302
0 45>art. I din HOTĂRÂREA nr. 586 din 4 iunie 2008, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 9 iunie 2008.
ART. 24
(1) AOSR poate utiliza un parc propriu de doua autoturisme şi,
pentru activităţi specifice, inclusiv la nivelul filialelor, un numar
de 5 autoturisme, un autoturism de teren şi un microbuz.
(2) Norma de consum de carburant lunara care se atribuie pentru
autoturisme este de 400 l/lună/vehicul, iar pentru microbuzul din
dotare consumul lunar va fi aferent activităţii pe care o desfăşoară,
raportat la norma de consum mediu specific acestuia.
CAP. VI
Dispoziţii finale
ART. 25
Sintagma "Academia Oamenilor de Ştiinţa din România" nu poate fi
folosită de nicio altă instituţie publică sau privată în cuprinsul
denumii acesteia.
ART. 26
Sigla Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România - Academy of
Romanian Scientists - este prevăzută în anexa la statut.
-------Art. 26 a fost modificat de pct. 11 al <LLNK 12008
586 20 302
0 45>art. I din HOTĂRÂREA nr. 586 din 4 iunie 2008, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 9 iunie 2008.
ART. 27

(1) Calitatea de membru AOSR se pierde dacă persoana în cauză:
a) solicită în scris retragerea;
b) a încălcat prevederile statutului şi ale regulamentului,
aducând atingere intereselor şi imaginii AOSR;
c) a fost condamnată definitiv la o pedeapsă privativă de
libertate pentru fapte de natură să prejudicieze prestigiul şi
imaginea AOSR;
d) a decedat.
(2) Calitatea de membru AOSR încetează prin hotarâre a adunării
generale, la propunerea consiliului onorific, cu avizul prezidiului şi
aprobarea consiliului ştiinţific.
(3) Măsurile administrative impuse de încălcarea prevederilor
statutului şi regulamentului pot fi contestate, respectiv sesizate în
scris consiliului onorific. Procedura de adresare şi soluţionare se
stabileşte prin regulament.
ART. 28
Între lucrările adunării generale, consiliul ştiinţific preia
prerogativele acesteia pentru problemele urgente care nu sufera
amânare. Deciziile adoptate vor fi supuse aprobării adunării generale.
ART. 29
Patrimoniul, arhivele şi bazele de date ale Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România existente pâna la apariţia <LLNK 12007
31 10
201
0 17>Legii nr. 31/2007 şi cele ale filialelor acesteia vor fi
preluate, dupa caz, de conducerea AOSR sau a filialei.
ART. 30
Organele administraţiei publice vor sprijini acordarea, respectiv
obţinerea de sedii corespunzătoare în localităţile unde funcţionează
sau se înfiinţează filiale AOSR.
ART. 31
În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului
statut, va fi redactat şi aprobat de adunarea generală Regulamentul
propriu de organizare şi funcţionare al AOSR.
ART. 32
Anexa face parte integrantă din prezentul statut
---------Art. 32 a fost modificat de pct. 12 al <LLNK 12008
586 20 302
0 45>art. I din HOTĂRÂREA nr. 586 din 4 iunie 2008, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 9 iunie 2008.
---------Anexa 1 a fost abrogată de pct. 13 al <LLNK 12008
586 20 302
45>art. I din HOTĂRÂREA nr. 586 din 4 iunie 2008, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 9 iunie 2008.
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ANEXA
───────
la statut
------Anexa 2 a devenit anexa conform pct. 14 al <LLNK 12008
586 20
302
0 45>art. I din HOTĂRÂREA nr. 586 din 4 iunie 2008, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 9 iunie 2008.

SIGLA
ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA
NOTA(CTCE)
Reprezentarea grafică a siglei se găseşte in Monitorul Oficial al
României, Partea I, Nr. 457, la pagina 13, a se vedea imaginea
asociată.
________

