
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind modificarea şi completarea Legii  nr. 539/2001 

pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii 

Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţă de a obţine şi 

folosi mijloace extrabugetare 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

Articol unic. – Legea nr. 539/2001 pentru acordarea dreptului 

Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române şi Casei 

Oamenilor de Ştiinţă de a obţine şi folosi mijloace extrabugetare, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din  

19 octombrie 2001, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Lege pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, 

Bibliotecii Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţă de a obţine 

şi folosi venituri proprii” 
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2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 1. – Editura Academiei Române, Biblioteca Academiei 

Române şi Casa Oamenilor de Ştiinţă, instituţii publice finanţate din 

bugetul de stat, vor putea realiza şi utiliza venituri proprii din prestarea 

unor servicii specifice fiecăreia, în condiţiile prezentei legi.” 

 

3. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(2) Destinaţia acestor sume poate fi: amenajarea şi dezvoltarea 

de sedii, achiziţia de mijloace fixe, dotări independente, plata de 

publicaţii şi tipărituri diverse (redactarea, culegerea, paginarea şi 

corectura manuscriselor, servicii de tipărire, legătorie, finisare şi 

difuzare, inclusiv plata drepturilor de autor şi a remuneraţiilor cuvenite 

colaboratorilor), premierea propriilor salariaţi ce au contribuit direct sau 

indirect la realizarea veniturilor proprii, precum şi acordarea tichetelor 

de masă.” 

 

4. La articolul 2, după alineatul (2), se introduce un nou 

alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: 

„(3) Cuantumul premiilor, precum şi personalul încadrat cu 

contract individual de muncă ce beneficiază de premii, potrivit alin. (2), 

se stabilesc de conducerea fiecăreia dintre instituţiile publice prevăzute 

la art. 1, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor 

salariaţilor, pe baza criteriilor stabilite de Academia Română. Pentru 

conducătorii instituţiilor publice, premiile se aprobă de ordonatorul 

principal de credite.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 

şedinţa din 3 martie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

Roberta  Alma  Anastase 


