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Parlamentul României

Senat

CAMERA DEPUTAŢILORSENAT

LEGE

privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea 
Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

44/2017, cu modificările ulterioare

Parlamentul adoptă prezenta lege.

Articol unic - Ordonanţa 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 658 din 29 august 2016, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 44/2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 231 din 4 
aprilie 2017, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

La articolul 2 alineatul (2), literele h) şi i) se abrogă, iar alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: „(3) Institutul Naţional de Administraţie dezvoltă 
relaţii de colaborare şi parteneriate şi se poate asocia cu instituţii de învăţământ superior, 
în condiţiile legii, şi cu alte instituţii din domeniul administraţiei publice, precum şi cu 
atribuţii în domeniul formării profesionale, din ţară sau din străinătate, şi asigură 
comunicarea şi colaborarea instituţională cu celelalte instituţii care organizează programe 
de formare continuă.”

După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3''), cu următorul cuprins: 
„(3^) Instituţiile şi autorităţile publice pot încheia acorduri de colaborare sau de parteneriat 
cu Institutul Naţional de Administraţie în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale principale 
privind profesionalizarea personalului.”

1.

La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(4) 
Consiliul de coordonare se constituie prin decizie a prim-ministrului, pentru un mandat de 
5 ani. în cazul în care în termen de 60 de zile de la primirea solicitării privind desemnarea 
membrilor nu au fost transmise toate propunerile, decizia privind constituirea Consiliului de

2.



coordonare poate fi emisă şi cu cel puţin două treimi dintre membrii desemnaţi de 
instituţiile şi organizaţiile prevăzute la alin. (1).”

La articolul 6, literele d), e) şi g) se abrogă, iar litera f) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: „f) avizează acordurile-cadru de colaborare, de parteneriat sau de 
asociere încheiate de Institutul Naţional de Administraţie.”

După litera f), se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: „g) avizează 
raportul anual de activitate a Institutului Naţional de Administraţie.”

3.

4. La articolul 7, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(5) Admiterea la programele de formare prevăzute la alin. (1^) organizate de către 
Institutul Naţional de Administraţie se face prin concurs naţional organizat de Institutul 
Naţional de Administraţie. Numărul comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a 
contestaţiilor, componenţa nominală a acestora, tematica pentru concurs, calendarul de 
desfăşurare a concursului şi modalităţile pentru plata tarifului de participare la program se 
aprobă prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Administraţie, care se publică în 
Monitorul Oficial, Partea I.
(6) Participarea la formele de pregătire prevăzute la alin. (1) se face pe bază de 
selecţie organizată de Institutul Naţional de Administraţie.”

La articolul 8, alineatele (1), (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: „(1) Atestarea absolvirii programelor de formare profesională organizate de 
Institutul Naţional de Administraţie se face prin certificate semnate de preşedintele 
institutului Naţional de Administraţie.”
(2) Modelele certificatelor de absolvire prevăzute la alin. (1), precum şi modalitatea de 
gestionare a acestora se aprobă prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de 
Administraţie, care se publică în Monitorul Oficial, Partea I.
(3) Certificatele de absolvire sunt însoţite de un supliment descriptiv privind competenţele 
dobândite.
(5) Modelele certificatelor de participare prevăzute la alin. (4), precum şi modalitatea de 
gestionare a acestora se aprobă de preşedintele Institutului Naţional de Administraţie.”

5.

La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorui cuprins: „(2)
Centrele teritoriale de formare continuă pentru administraţia publică, denumite în 
continuare centre teritoriale, sunt structuri fără personalitate juridică, iar modul de 
organizare a acestora se stabileşte. prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de 
Administraţie.”

6.

Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 19 - în termen de 30 
de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei supune spre aprobare Guvernului proiectele de hotărâre pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 645/2020 privind organizarea şi funcţionarea 
Institutului Naţional de Administraţie.”

7.



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