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Lege
pentru modificarea art. 11 din Legea nr. 752/2001 privind 

organizarea şi funcţionarea Academiei Române

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic, - Articolul 11 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 28 
decembrie 2001, se expune în redacţie nouă şi va avea următorul cuprins:

(1) Academia Română are în structura sa secţii de specialitate, precum şi filiale„Art. 11
teritoriale în Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara.

(2) Academia Română poate înfiinţa şi alte filiale în ţară şi în afara graniţelor ţării.

(3) Secţiile de specialitate sunt alcătuite din membri titulari, membri corespondenţi şi membri de 
onoare din ţară ai Academiei Române.

(4) înfiinţarea, atribuţiile organizarea şi reorganizarea secţiilor de specialitate sunt aprobate de 
Adunarea Generală, forul suprem al Academiei Române.

(5) în subordinea Academiei Române sunt organizate şi funcţionează, în condiţiile legii, institute 
şi centre de cercetare ştiinţifică, precum şi alte unităţi, cu sau fără personalitate juridică, 
coordonate de secţiile de specialitate sau, după caz, de filiala Academiei Române din teritoriu, de 
care aparţin.

(6) Institutele, centrele de cercetare ştiinţifică, precum şi celelalte unităţi din subordinea 
Academiei Române sau a filialelor sale teritoriale se înfiinţează şi se organizează la propunerea 
sau, după caz, prin hotărâre a Adunării Generale a Academiei Române.

(7) Academia Română, institutele şi centrele de cercetare din subordine au dreptul să stabilească 
relaţii directe cu academii, institute şi alte entităţi din ţară şi din străinătate, precum şi organizaţii 
internaţionale de profil.



(8) Academia Română poate înfiinţa şi organiza comitete naţionale şi comisii pe domenii de 
activitate, cu caracter consultativ, alcătuite din membri ai Academiei Române, precum şi alte 
personalităţi din domeniul ştiinţei, culturii şi învăţământului.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale 
art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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