
      
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind înfiinţarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe 
Administrative al României 

  
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 
Art. 1. – (1) Se înfiinţează Institutul de Drept Public şi Ştiinţe 

Administrative al României, denumit în continuare Institutul, for 
naţional ştiinţific, cu personalitate juridică de drept public, sub control 
parlamentar, prin reorganizarea Asociaţiei „Institutul de Ştiinţe 
Administrative „Paul Negulescu”. 

(2) Institutul este continuatorul tradiţiei ştiinţifice a Institutului 
de Ştiinţe Administrative înfiinţat în anul 1925 şi reuneşte personalităţi 
reprezentative din domeniul dreptului şi al ştiinţelor administrative, de 
înaltă competenţă profesională, cu experienţă în activitatea de cercetare 
ştiinţifică ori în învăţământul juridic superior sau care ocupă funcţii în 
administraţia publică sau în autoritatea judecătorească. 

(3) Sediul Institutului este în municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii 
nr.34, Judeţul Sibiu. 

(4) Institutul editează Revista de Drept Public. Redacţia revistei 
are sediul în Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu nr.64, Sector 5.  
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Art. 2. – (1) Institutul are sarcina fundamentării ştiinţifice a 

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

(2) Rapoartele ştiinţifice anuale ale Institutului vor cuprinde şi 
propunerile de perfecţionare a legislaţiei şi de armonizare a dreptului 
public intern cu dreptul public comunitar.  

  
 
 
Art. 3. – (1) Institutul se poate asocia pentru organizarea de 

cursuri postuniversitare, cursuri de specializare şi de perfecţionare, cu 
instituţii de învăţământ superior sau cu instituţii de profil din ţară, 
acreditate în acest scop, precum şi cu instituţii similare din străinătate.  

(2) Institutul realizează studii, proiecte şi publicaţii în domeniul 
dreptului public şi al ştiinţelor administrative şi dezvoltă relaţii de 
colaborare cu autorităţi, instituţii şi organizaţii neguvernamentale de 
profil din ţară sau străinătate.  
 
 
 

Art. 4. – (1) Finanţarea Institutului se realizează de la bugetul 
de stat şi din alte surse, în condiţiile legii.  

(2) Institutul poate dobândi bunuri prin sponsorizări, legate, 
donaţii sau alte mijloace legale, pe baza aprobării Consiliului ştiinţific.   
 

Capitolul II 
Organizarea şi funcţionarea Institutului 

 
Art. 5. – (1) Institutul se organizează şi funcţionează potrivit 

prezentei legi şi Statutului prevăzut în anexă, care face parte integrantă 
din prezenta lege. 

(2) Institutul se compune din membri de onoare, membri titulari, 
membri corespondenţi, membri asociaţi şi membri donatori. 
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Art. 6. – Conducerea Institutului se asigură de  
a) adunarea generală  
b) consiliul ştiinţific 
c) preşedinte 
 
 
 
Art. 7. – (1) Adunarea generală este forul suprem de conducere, 

alcătuit din totalitatea membrilor Institutului.  
(2) Adunarea generală alege preşedintele, vicepreşedinţii şi 

secretarul general al Institutului. 
 
 
 
Art. 8. – (1) Consiliul ştiinţific este organul care asigură conducerea 

Institutului între sesiunile adunării generale.  
(2) Componenţa Consiliului ştiinţific este stabilită de adunarea 

generală pentru un mandat de 3 ani.  
(3) Din Consiliul ştiinţific al Institutului fac parte ca membri de 

drept un reprezentant al Comisiei pentru administraţia publică, 
organizarea teritoriului şi protecţia mediului  a Senatului, un 
reprezentant al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibrul ecologic a Camerei Deputaţilor, un reprezentant 
al Guvernului, precum şi un reprezentant al Consiliului Superior al 
Magistraturii.  

(4) Alegerea Consiliului ştiinţific este validată de Senat, iar 
rapoartele anuale de activitate ale Institutului se analizează de către 
Comisiile parlamentare prevăzute la alin.(3), care vor hotărî modalitatea 
de informare a plenului fiecărei Camere.  

 
 
 
Art. 9. – (1) Preşedintele Institutului este ales pentru un mandat 

de 3 ani şi poate fi reales. 
(2) Preşedintele Institutului este preşedintele Consiliului ştiinţific şi 

conduce lucrările adunării generale la care participă. 
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(3) Preşedintele reprezintă Institutul în raporturile cu terţe 

persoane fizice sau persoane juridice din ţară sau din străinătate şi este 
ordonator principal de credite. 

(4)  În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine. 
(5) În cazul în care preşedintele 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 Consiliul ştiinţific.    

 
 
 
Art. 10. – (1) Vicepreşedintele Institutului îndeplineşte 

atribuţiile specifice coordonării direcţiilor pe domenii, precum şi 
atribuţiile stabilite de preşedinte, Consiliul ştiinţific şi adunarea 
generală. 

(2) Secretarul general asigură, prin aparatul de lucru al 
Institutului, realizarea legăturilor funcţionale între direcţiile pe domenii 
şi celelalte structuri ale Institutului, precum şi cu terţe persoane, 
îndeplinind atribuţiile încredinţate de preşedinte, Consiliul ştiinţific şi 
adunarea generală. 

   
 
 
Art. 11. – Mandatul preşedintelui, al vicepreşedintelui şi al secretarului 

general încetează la expirarea duratei pentru care au fost aleşi sau prin 
hotărârea adunării generale, dacă aceştia sunt în imposibilitate de a-şi 
îndeplini atribuţiile sau îşi depun demisia. 

 
 
 
Art. 12. – Preşedintele, vicepreşedintele, membrii Consiliului 

ştiinţific, secretarul general şi directorii pe domenii nu pot face parte din 
partide politice. 
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Art. 13. – (1) Desfăşurarea activităţii Institutului este asigurată 

prin aparatul propriu de lucru. 
(2) Personalul aparatului de lucru al Institutului are calitatea de 

funcţionar public.  
(3) Salarizarea personalului aparatului de lucru al Institutului se 

face potrivit dispoziţiilor Legii nr.7/2006, privind Statutul funcţionarului 
public parlamentar.  

(4) Numirea şi încetarea raporturilor de serviciu ale personalului 
din aparatul de lucru al Institutului se fac prin ordin al preşedintelui. 

(5) Structura organizatorică a aparatului de lucru şi statele de 
funcţii ale Institutului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 
30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la propunerea 
Consiliului ştiinţific al Institutului, avizată de Comisiile parlamentare 
prevăzute la art.8 alin.(3).  

 
 
 
Art. 14. – (1) În vederea realizării scopurilor şi atribuţiilor 

stabilite prin prezenta lege, imobilul proprietate publică a statului situat 
în municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.28 - 32, compus din 
construcţie în suprafaţă de 1717 mp şi terenul aferent în suprafaţă totală 
de 313 mp, se transmite din administrarea Ministerului Apărării în 
administrarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al 
României.  

(2) Predarea-preluarea imobilului prevăzut la alin.(1) se face pe 
bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării şi Institut, în termen de 
30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  

(3) Pe data încheierii protocolului prevăzut la alin.(2), Institutul 
se subrogă Ministerului Apărării în contractele încheiate referitoare la 
acest imobil. 
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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. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Bogdan  Olteanu 
   

 

 

 
 



                                               ANEXĂ 
 
 

STATUTUL 
Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României 

 
CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
 
 

Art.1. - (1) Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al 
României, denumit în continuare Institutul, este for naţional ştiinţific, cu 
personalitate juridică de drept public, sub control parlamentar.  

              (2) Institutul este continuatorul tradiţiei ştiinţifice a 
Institutului de Ştiinţe Administrative înfiinţat în anul 1925 şi reuneşte 
personalităţi reprezentative din domeniul dreptului şi al ştiinţelor 
administrative, de înaltă competenţă profesională, cu experienţă în 
activitatea de cercetare ştiinţifică ori în învăţământul juridic superior sau 
care ocupă funcţii în administraţia publică sau în autoritatea 
judecătorească. 
      (3) Sediul Institutului este în municipiul Sibiu, Calea 
Dumbrăvii nr.34, Judeţul Sibiu. 
      (4) Institutul editează Revista de Drept Public. Redacţia 
revistei are sediul în Bucureşti, Bd. Mihail Kogălniceanu nr.64, Sector 5.  
 
 Art.2. - (1) Institutul are sarcina fundamentării ştiinţifice a 
soluţiilor de perfecţionare a organizării şi funcţionării autorităţilor 
publice centrale şi locale, prezentând rapoarte ştiinţifice anuale 
Parlamentului, Guvernului şi Consiliului Superior al Magistraturii.  
          (2) Rapoartele ştiinţifice anuale ale Institutului vor 
cuprinde şi propunerile de perfecţionare a legislaţiei şi de armonizare a 
dreptului public intern cu dreptul public comunitar.  
  
 Art.3. În realizarea scopurilor sale, Institutul are următoarele 
atribuţii principale:  
 a) cercetarea ştiinţifică inter şi pluridisciplinară a fenomenului 
administrativ, studierea şi perfecţionarea dreptului public; 
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 b) elaborarea doctrinei naţionale administrative, menită a îndruma 
elaborarea, modificarea şi corelarea dispoziţiilor legale în domeniul său 
de activitate; 
 c) introducerea sistemelor de documentare administrativă 
recomandate de doctrina administrativă şi de Congresele internaţionale 
de ştiinţe administrative; 
 d) sensibilizarea autorităţilor publice şi a societăţii civile cu privire la 
perfecţionarea şi dezvoltarea activităţilor specifice administraţiei publice; 
 e) elaborarea de studii, strategii, evaluări şi recomandări naţionale 
pentru Parlament, Guvern, Consiliul Superior al Magistraturii şi alte 
instituţii, la cerere sau din iniţiativă proprie, cu privire la domeniul său 
de activitate; 
 f) organizarea de cursuri postuniversitare de specializare şi de 
perfecţionare în condiţiile legii; 
 g) editarea Revistei de Drept Public; 
 h) organizarea de manifestări ştiinţifice şi culturale naţionale şi 
internaţionale în domeniul său de activitate; 
 i) decernarea de diplome pentru realizări deosebite în domeniul său 
de activitate; 
  
 Art.4. - (1) Institutul se poate asocia pentru organizarea de cursuri 
postuniversitare, cursuri de specializare şi de perfecţionare, cu instituţii 
de învăţământ superior sau cu instituţii de profil din ţară, acreditate în 
acest scop, precum şi cu instituţii similare din străinătate.  
         (2) Institutul realizează studii, proiecte şi publicaţii în 
domeniul dreptului şi al ştiinţelor administrative şi dezvoltă relaţii de 
colaborare cu autorităţi, instituţii şi organizaţii neguvernamentale de 
profil din ţară sau străinătate.  
                (3) Institutul participă la activitatea şi sesiunile ştiinţifice 
ale Institutului Internaţional de Ştiinţe Administrative.  
 
 Art.5. - Institutul patronează Fundaţia Universitară pentru 
Integrare Europeană şi activitatea de cercetare ştiinţifică din cadrul 
Universităţii Româno-Germane, constituită în cadrul fundaţiei.  
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CAPITOLUL II 

Membrii Institutului 
 

 Art.6. - (1) Institutul se compune din următoarele categorii de 
membri: 
 a) membri de onoare; 
 b) membri titulari; 
 c) membri corespondenţi; 
 d) membri asociaţi; 
 e) membri donatori. 
      (2) Pot fi aleşi membri de onoare ai Institutului de către 
adunarea generală, persoane, din ţară sau din străinătate, cu merite 
deosebite în dezvoltarea dreptului şi a ştiinţelor administrative, care s-
au remarcat prin lucrări de o valoare excepţională, în ţară sau în 
străinătate. 
     (3) Membrii titulari şi membrii corespondenţi sunt cetăţeni 
români, personalităţi în domeniul dreptului şi al ştiinţelor administrative. 
Aceştia trebuie să respecte Statutul Institutului şi să aibă o înaltă ţinută 
morală.  
    (4) Pot fi membri asociaţi instituţiile şi persoanele juridice 
care au preocupări ştiinţifice în specialitatea Institutului ori sprijină 
realizarea atribuţiilor acestuia. 
            (5) Membrii donatori sunt persoanele fizice şi persoanele 
juridice care au făcut o donaţie sau o sponsorizare de cel puţin 
echivalentul a 25 salarii minime pe economie.  
  
 Art.7. - (1) Pentru a deveni membru titular, o persoană fizică 
trebuie să fie recomandată de cel puţin 3 membri ai Consiliului ştiinţific 
şi să îndeplinească următoarele condiţii:  
 a) să fie posesoarea unui titlu academic; 
 b) să desfăşoare o activitate ştiinţifică în domeniul dreptului sau al 
ştiinţelor administrative sau să ocupe o funcţie în administraţia publică, 
ori în magistratură. 
       (2) Pentru a deveni membru corespondent o persoană 
fizică trebuie să fie recomandată de cel puţin 2 membri ai Consiliului 
ştiinţific şi să fie posesoarea unui titlu academic. 
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       (3) Propunerea pentru membrii asociaţi se face de cel 
puţin 2 membri titulari.  
       (4) Calitatea de membru de onoare se acordă de adunarea 
generală, cu o majoritate de 2/3 din totalul membrilor Institutului; dintre 
membrii de onoare, adunarea generală poate alege unul sau mai mulţi 
preşedinţi de onoare ai Institutului. 

     (5) Calitatea de membru titular se dobândeşte prin votul 
adunării generale, cu majoritatea absolută a celor prezenţi, la 
recomandarea Consiliului ştiinţific, iar calitatea de membru 
corespondent şi membru asociat, prin votul Consiliului ştiinţific, cu 
aceeaşi majoritate.  
  
 Art.8. - (1) Calitatea de membru al Institutului este personală şi 
inalienabilă; ea nu poate trece la succesori. 
       (2) Calitatea de membru se poate pierde prin:  

a) demisie;  
b) neparticiparea la sesiunile ştiinţifice sau la adunările generale 

timp de doi ani consecutiv;  
c) condamnare prin hotărâre judecătorească definitivă pentru 

săvârşirea unor infracţiuni;  
d) excludere pentru desfăşurarea cu intenţie a unor activităţi 

împotriva intereselor Institutului.  
      (3) Demisia se face în scris şi nu trebuie motivată. Aceasta 

se depune la Consiliul ştiinţific şi devine efectivă din momentul 
depunerii.  

             (4) Constatarea situaţiilor prevăzute la lit.a)-c) se face prin 
decizie a Consiliului ştiinţific. 
      (5) Excluderea se hotărăşte de Consiliul ştiinţific. 
Împotriva hotărârii orice membru al Institutului poate face contestaţie 
care este supusă spre dezbatere şi soluţionare adunării generale.  
 

Art.9. - (1) Membrii Institutului, indiferent de categoria din care 
fac parte, sunt convocaţi cel puţin o dată pe an la o sesiune ştiinţifică. 
       (2) Lucrările sesiunii ştiinţifice sunt publice şi se 
desfăşoară pe secţiuni, iar referatele prezentate se publică, prin grija 
Consiliului ştiinţific, sub titulatura „Caietul Ştiinţific”, câte unul pentru 
fiecare sesiune. 
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CAPITOLUL III 

Organele de conducere ale Institutului  
 
 Art.10. Conducerea Institutului se asigură de: 
        a) adunarea generală  
                b) consiliul ştiinţific 
        c) preşedinte 
 
 Art.11. - (1) Adunarea generală este forul suprem de conducere, 
alcătuit din totalitatea membrilor Institutului.  
        (2) Adunarea generală se întruneşte în sesiune ordinară o 
dată pe an, iar în sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie, la 
cererea Consiliului ştiinţific ori la cererea scrisă şi motivată a cel puţin o 
cincime din numărul membrilor Institutului. 
       (3) Convocarea se face de Consiliul ştiinţific şi trebuie să 
cuprindă data şi ordinea de zi. Ea trebuie comunicată cu cel puţin trei 
zile înainte de data desfăşurării adunării generale.  

     (4) Cvorumul adunării generale este constituit din  
jumătate plus unu din numărul total al membrilor care o compun, cu 
excepţia membrilor de onoare străini.  

      (5) Din iniţiativa Consiliului ştiinţific la şedinţele 
adunării generale pot participa, în calitate de invitaţi, doi reprezentanţi ai 
Institutului Naţional de Administraţie, desemnaţi prin ordinul al 
directorului general. 
 
 Art.12. - (1) Adunarea generală are următoarele atribuţii 
 a) desemnează membrii de onoare şi membrii titulari ai 
Institutului; 
 b) alege, dintre membrii titulari, Consiliul ştiinţific, preşedintele, 
vicepreşedintele, secretarul general al Institutului şi redactorul şef al 
Revistei de Drept Public; 

c) alege, la propunerea Consiliului ştiinţific şi în urma acceptării 
persoanei propuse, preşedinţii de onoare ai Institutului;  
 d) controlează activitatea Consiliului ştiinţific, precum şi a 
preşedintelui şi a vicepreşedintelui; 
 e) dezbate şi soluţionează contestaţiile formulate împotriva 
deciziilor Consiliului ştiinţific; 
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 f) aprobă darea de seamă anuală, programele de cercetare ştiinţifică 
şi planul de activitate al Institutului; 
 g) aprobă rapoartele ştiinţifice anuale care vor fi prezentate 
Parlamentului, Guvernului şi Consiliului Superior al Magistraturii; 
 h) hotărăşte asocierea cu instituţii de învăţământ superior şi alte 
instituţii de profil pentru organizarea de cursuri postuniversitare, cursuri 
de specializare sau de perfecţionare; 
 i) decernează diplome pentru realizări deosebite în domeniul său de 
activitate; 
 j) decide modificarea statutului; 
           (2) Adunarea este condusă de un prezidiu format din 5 - 
9 membri, aleşi de către participanţi.  
           (3) Adunarea generală adoptă hotărâri cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi, cu excepţia cazurilor expres prevăzute în 
statut. 
           (4) Hotărârile se adoptă prin vot deschis, dacă adunarea 
generală nu hotărăşte altfel.  
 
 Art.13. - (1) Consiliul ştiinţific este organul care asigură 
conducerea Institutului între sesiunile adunării generale.  
            (2) Consiliul ştiinţific este ales de adunarea generală 
pentru un mandat de 3 ani.  
         (3) Consiliul ştiinţific este compus din: preşedinţi de 
onoare, preşedinte, vicepreşedinte, secretar general, director ştiinţific, 
director executiv, director pentru relaţii internaţionale, redactor şef al 
Revistei de Drept Public, secretar general de redacţie al Revistei de 
Drept Public, precum şi un reprezentant al comunităţii academice din 
Republica Moldova. Alegerea membrilor se face de adunarea generală, 
direct pe funcţii, cu excepţia reprezentanţilor aparţinând altor instituţii 
sau comunităţi academice. 
            (4) Din Consiliul ştiinţific al Institutului fac parte ca 
membri de drept un reprezentant al Comisiei pentru administraţia 
publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului a Senatului, un 
reprezentant al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibrul ecologic a Camerei Deputaţilor, un reprezentant 
al Guvernului, precum şi un reprezentant al Consiliului Superior al 
Magistraturii.  
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           (5) Alegerea Consiliului ştiinţific este validată de Senat, 
iar rapoartele anuale de activitate ale Institutului se analizează de către 
Comisiile parlamentare prevăzute la alin.(4), care vor hotărî modalitatea 
de informare a plenului fiecărei Camere.  
        (6) Consiliul ştiinţific se întruneşte trimestrial sau ori de 
câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a oricăruia dintre 
membrii săi. 
         (7) Consiliul ştiinţific lucrează statutar în prezenţa 
majorităţii membrilor ce îl compun. Din iniţiativa Consiliului ştiinţific, 
la şedinţele Consiliului ştiinţific participă, în calitate de invitaţi, doi 
reprezentanţi ai Institutului Naţional de Administraţie, desemnaţi prin 
ordinul al directorului general.   

      (8) Consiliul ştiinţific adoptă decizii, cu votul majorităţii 
membrilor săi. Deciziile pot fi contestate de orice membru şi se supun 
dezbaterii adunării generale.  

 
 Art.14. - Consiliul ştiinţific are următoarele atribuţii: 

a) urmăreşte realizarea în bune condiţii a programelor de cercetare-
ştiinţifică şi a planului de activitate pe fiecare an; 
 b) conduce întreaga activitate ştiinţifică a Institutului, stabileşte 
structurile ştiinţifice ale acestuia şi aprobă organigrama aparatului de 
lucru; 

c) convoacă adunarea generală; 
 d) întocmeşte proiectul bugetului Institutului, bilanţul şi contul de 
gestiune şi le supune spre aprobare adunării generale; 
 e) administrează patrimoniul Institutului; 
 f) aprobă primirea de subvenţii, sponsorizări, donaţii, legate şi alte 
bunuri, în condiţiile legii; 
 g) propune adunării generale alegerea preşedinţilor de onoare ai 
Institutului; 
 h) editează Revista de Drept Public; numeşte şi revocă, la 
propunerea redactorului-şef, membrii colegiului de redacţie, cu excepţia 
redactorului-şef;   

i) numeşte şi revocă preşedintele Fundaţiei Universitare pentru 
Integrare Europeană; 
 j) decide asupra primirii şi excluderii membrilor Institutului; 
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 k) stabileşte şi dezvoltă relaţii internaţionale cu instituţii similare 
din străinătate în domeniul de activitatea al Institutului; 
 l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de adunarea generală. 
 
 Art.15. - (1)  Preşedintele Institutului este ales pentru un mandat 
de 3 ani şi poate fi reales. 
        (2) Preşedintele Institutului este preşedintele Consiliului 
ştiinţific şi conduce lucrările adunării generale la care participă. 
        (3) Preşedintele reprezintă Institutul în raporturile cu terţe 
persoane fizice sau persoane juridice din ţară sau străinătate şi este 
ordonator principal de credite. 
                (4) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii. 
        (5) În cazul în care preşedintele nu îşi poate exercita 
prerogativele pe o perioadă mai mare de 30 de zile, el va fi înlocuit de 
vicepreşedinte.      
 
 Art.16. - (1) Vicepreşedintele Institutului îndeplineşte atribuţiile 
specifice coordonării direcţiilor pe domenii, precum şi atribuţiile 
stabilite de preşedinte, Consiliul ştiinţific şi adunarea generală. 
        (2) Secretarul general asigură, prin aparatul de lucru al 
Institutului, realizarea legăturilor funcţionale între direcţiile pe domenii 
şi celelalte structuri ale Institutului, precum şi cu terţe persoane, 
îndeplinind atribuţiile încredinţate de preşedinte, Consiliul ştiinţific şi 
adunarea generală. 
   
 Art.17. Mandatul preşedintelui, al vicepreşedintelui şi al 
secretarului general încetează la expirarea duratei pentru care au fost 
aleşi sau prin hotărârea adunării generale, dacă aceştia sunt în 
imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile sau îşi depun demisia. 
 
 Art.18. - (1) Preşedintele, vicepreşedintele, membrii Consiliului 
ştiinţific, secretarul general şi directorii pe domenii nu pot să facă parte 
din partide politice. 
         (2) În cadrul adunărilor generale, al şedinţelor 
Consiliului ştiinţific ori a sesiunilor ştiinţifice este interzisă propaganda 
politică. 
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CAPITOLUL IV 

Funcţionarea şi finanţarea Institutului 
 
 Art.19.  - (1) Desfăşurarea activităţii Institutului este asigurată 
prin aparatul propriu de lucru. 
   (2) Personalul aparatului de lucru al Institutului are 
calitatea de funcţionar public.  
           (3) Salarizarea personalului aparatului de lucru al 
Institutului se face potrivit dispoziţiilor Legii nr.7/2006, privind Statutul 
funcţionarului public parlamentar.  
   (4) Numirea şi încetarea raporturilor de serviciu ale 
personalului din aparatul de lucru al Institutului se fac prin ordin al 
preşedintelui. 
   (5) Structura organizatorică a aparatului de lucru şi 
statele de funcţii ale Institutului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în 
termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la 
propunerea Consiliului ştiinţific al Institutului, avizată de Comisiile 
parlamentare prevăzute la art.13 alin.(4). 
  
 Art.20. - (1) Finanţarea Institutului se realizează de la bugetul de 
stat şi din alte surse legale, în condiţiile legii.  
          (2) Institutul poate dobândi bunuri prin sponsorizări, 
legate, donaţii sau alte mijloace legale, pe baza aprobării Consiliului 
ştiinţific. 
 

CAPITOLUL V 
Dispoziţii finale  

 
 Art.21. - Prezentul Statut poate fi modificat de adunarea generală, 
cu majoritatea absolută a membrilor, la propunerea Consiliului ştiinţific 
sau a cel puţin 20 de membri titulari.  
 

 
 


