
EXPUNERE DE MOTIVE

Academia Română este cel mai înalt for naţional de consacrare ştiinţifică şi culturală, care 
reuneşte personalităţi din ţară şi străinătate cu realizări deosebite în ştiinţe, litere, arte şi în alte 
domenii ale spiritului.

în Anul Centenar 2018 Academia Română a adoptat, în unanimitate, decizia istorică de a înfiinţa 
la Chişinău cea de-a IV-a filială a sa, după cele de la Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara.

Decizia de a înfiinţa la Chişinău o filială a Academiei Române a fost anunţată într-un cadru 
solemn de către preşedintele Academiei Române care a condus o delegaţie de 30 de 
academicieni români la sesiunea comună a Academiei Române şi a Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei din 27 martie 2018.

Această decizie a fost întâmpinată cu entuziasm de cercurile ştiinţifice, culturale şi de cercetare 
de dincolo de Prut. Ea nu a putut fi pusă în aplicare întrucât cadrul legislativ în vigoare nu 
prevede în mod expres dreptul Academiei Române de a înfiinţa filiale în afara graniţelor ţării.

Proiectul de lege urmăreşte ajustarea cadrului legislativ la realităţile şi priorităţile zilei şi oferirea 
dreptului de a înfiinţa legal o filială a Academiei Române la Chişinău, în conformitate cu 
interesele culturale şi naţionale strategice. înfiinţarea unei filiale a Academiei Române la 
Chişinău va fi de natură să sublinieze şi să consolideze caracterul special al relaţiei dintre cele 
două state româneşti - România şi Republica Moldova -, conferit de comunitatea de limbă, 
istorie, cultură, tradiţii.

Cazurile în care Academiile de Ştiinţe au filiale în afara graniţelor ţării sunt multiple în lume.

Municipiul Chişinău, cu circa 1 milion de locuitori, reprezintă a doua mare concentraţie urbană 
românească pe glob, după Bucureşti. Totodată, Chişinăul este al doilea centru ştiinţific, academic 
şi cultural din lume, după capitala României.

Una dintre misiunile de bază ale Filialei Chişinău a Academiei Române va fi cercetarea 
ştiinţifică pentru cunoaştere şi dezvoltare a părţii de răsărit a spaţiului românesc.

După 1990 un număr de 16 personalităţi din Republica Moldova au devenit membri de onoare ai 
Academiei Române (Mihai Cimpoi, Eugeniu Coşeriu, Ion Druţă, Grigore Vieru, Gheorghe Duca, 
Andrei Eşanu, Valeriu Matei, Ion Tighineanu, Ion Toderaş, Alexandru Moşanu, Ion Sergiu 
Chircă, Nicolae Dabija, Sergiu Ion Rădăuţan, Petru Soltan, Antonie Plămădeală, Nestor 
Vomicescu).

în numele iniţiatorilor. 
Senator AUR 
Claudiu-Richard Târziu
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iniţiativei legislative pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 752/2001 
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