
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 246/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi 
Ştiinţe Administrative al României 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

Articolul 1 – Legea nr.246/2007 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al 
României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 485 
din 19/07/2007, cu modificările şi completările ulterioare se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

 

„1. Alineatele (3), (4) şi (5) ale articolului 8 se modifică şi 
completează după cum urmează:” 

Art. 1. – (3) Institutul reuneşte personalităţi reprezentative din 
domeniul dreptului şi al ştiinţelor administrative, de înaltă competenţă 
profesională, cu titlul ştiinţific de doctor şi doctoranzi, cu experienţă în 
activitatea de cercetare ştiinţifică ori absolvenţi ai învăţământul juridic 
superior sau al celor în ştiinţe administrative sau care ocupă funcţii în 
administraţia publică centrală, locală sau în autoritatea judecătorească. 

(4) Sediul principal al Institutului este în municipiul Sibiu, 
Calea Dumbrăvii nr. 28-32, judeţul Sibiu. 

(5) Institutul editează Revista de drept public. Redacţia revistei 
are sediul în Bucureşti, bd. Mihail Kogălniceanu  nr. 64, sectorul 5. 
Revista va fi mediatizată la nivelul aparatului de specialitate ale celor  
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2 Camere ale Parlamentului, precum şi la nivelul senatorilor şi 
deputăţiilor prin grupurile parlamentare de care aparţin. 

 

„2. Articolul 2 se modifică astfel:” 
„Art. 2. – (1) Institutul are ca scop fundamentarea ştiinţifică a 

soluţiilor de perfecţionare a organizării şi funcţionării autorităţilor 
publice centrale şi locale, prezentând rapoarte ştiinţifice bianuale 
Parlamentului şi, după caz, Guvernului şi Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

(2) Rapoartele ştiinţifice anuale ale Institutului vor cuprinde şi 
propunerile de perfecţionare a legislaţiei, proiecte de acte normative cu 
impact asupra reformei instituţionale a statului şi de armonizare a 
dreptului public intern cu dreptul public comunitar.” 

 

„3. Alineatul (1) al articolului 3 se completează având 
următorul conţinut:”  

„Art. 3. – (1) Pentru desfăşurarea de cursuri postuniversitare, 
Institutul se poate asocia cu instituţii de învăţământ superior sau cu 
instituţii de profil din ţară, acreditate în acest scop, precum şi cu instituţii 
similare din străinătate, în condiţiile legii, şi poate organiza cursuri de 
specializare şi de perfecţionare pentru funcţionarii din administraţia 
publică, locală şi centrală, inclusiv Parlamentul României şi 
Administraţia Prezidenţială. Pentru realizarea acestor cursuri se vor 
încheia parteneriate cu autorităţile publice interesate.” 

 

„4. Alineatul (1) al articolului 7 se completează după cum 
urmează:”  

„Art. 7. – (1) Adunarea generală este forul suprem de 
conducere, alcătuit din totalitatea membrilor Institutului, precum şi din 
patru reprezentanţi ai Parlamentului României, doi din partea Senatului 
şi doi din partea Camerei Deputaţilor şi un reprezentant al Administraţiei 
Prezidenţiale.” 

 

„5. Alineatul (1) şi (2) a articolului 8 se completează după 
cum urmează:” 

„Art. 8. – (1) Consiliul ştiinţific este organul care asigură 
conducerea curentă a Institutului între şedinţele adunării generale şi se 
compune din membri de onoare şi membri activi, persoane fizice 
române sau străine şi dintr-un reprezentant al Parlamentului României 
desemnat din cei 4 membri în Adunarea Generală. Numărul de membri 
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în consiliul ştiinţific se stabileşte prin regulamentul propriu de 
organizare şi funcţionare a Institutului. 

(2) Alegerea consiliului ştiinţific este validată în şedinţă comună 
de Senat şi Camera Deputaţilor, iar alegerea preşedintelui şi a 
vicepreşedintelui este validată de Senat. Rapoartele bianuale de 
activitate a Institutului se analizează de către comisiile parlamentare de 
specialitate, care informează plenul fiecărei Camere a Parlamentului.” 

 

„6. Alineatul (1) al articolului 9 se completează astfel:”  
„Art. 9. – (1) Preşedintele Institutului este ales pentru un mandat 

de 3 ani şi poate fi reales cel mult încă un mandat. Preşedintele asigură 
conducerea operativă a Institutului şi are calitatea de ordonator principal 
de credite.” 

 

„7. Alineatul (1) al articolului 10 se modifică după cum 
urmează:” 

„Art. 10. – (1) Vicepreşedintele Institutului este ales pentru un 
mandat de 3 ani, poate fi reales cel mult încă un mandat. şi îndeplineşte 
atribuţiile specifice coordonării direcţiilor pe domenii, precum şi 
atribuţiile stabilite de consiliul ştiinţific sau de preşedinte.” 

 

„8. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 13 se modifică şi se 
completează astfel:” 

„Art. 13. – (1) Desfăşurarea activităţii Institutului este asigurată 
prin aparatul propriu de lucru, constituit din funcţionari publici, personal 
contractual, precum şi colaboratori proveniţi din aparatul de specialitate 
aparţinând Parlamentului României, Guvernului, alte autorităţi publice 
centrale şi autorităţi ale administraţiei publice locale. 

(2) Are calitatea de funcţionar public, potrivit Legii  
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, numai 
personalul aparatului de lucru care poate să îndeplinească şi atribuţii de 
cercetare în cadrul departamentelor, cu respectarea cerinţelor legiilor în 
vigoare.” 

 

„9. Alineatul (3) ale articolului 15 se modifică şi se 
completează după cum urmează” 

„Art. 15. – (3) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei 
legi, Institutul va prezenta Guvernului, spre aprobare, noile modificări 
necesare la regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, datorită 
prevederilor prezentei legi.” 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de  
Camera Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2)  
teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

Ioan  Oltean 
 


