
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

A COMISIEI DE ETICĂ 

(Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie) 

 

Art.1 Structura 

(1) Comisia de Etica se compune din cinci membri dintre care vor fi aleși un președinte şi un 

secretar. 

(2) Membrii acesteia sunt propuși de către departamentele, catedrele, sindicatul şi studenții 

Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie pentru un mandat de 4 ani şi sunt aprobați de Consiliul 

Facultăţii. 

(3) Președintele Comisiei este ales dintre membrii ei prin votul majoritarii calificate (2/3) a 

celor prezenți. 

(4) Membrilor Comisiei li se recomanda a-şi face public CV-ul prin postare pe site-ul 

facultăţii. 

(5) Componenţa Comisiei este supusa aprobării Consiliului Facultăţii. 

 

Art.2 Atribuțiile Comisiei 

(1) Atribuțiile Comisiei sunt cele prevăzute in art.5 al.2 si art.11 din Ordinul ministrului 

educației si cercetării nr. 4492/2005. Ele se referă la probleme de conduită profesională 

(fenomene de corupţie, trafic de influenţă, plagiat etc.), probleme de conduită morală 

(comportamente discriminatorii, hărţuire sexuală etc.), încălcarea ierarhiei instituţionale.  

(2) Președintele Comisiei conduce ședințele acesteia. 

(3) Membrii Comisiei se pronunța cu titlu de recomandare asupra sesizărilor primite, in 

conformitate cu Codul etic al Universităţii. 

(4) Secretarul Comisiei întocmește procesul verbal al ședinței şi îndeplinește procedura de 

convocare a membrilor, a parților implicate in cauza si a persoanelor ce urmează a fi audiate.  

 

Art.3 Recuzarea si abținerea 

(1) Oricare dintre părți sau oricare dintre membrii Comisiei are dreptul de a propune, în scris 

sau verbal, înainte de începerea ședinței, recuzarea oricăruia dintre membrii acesteia. 

(2) Motivele de recuzare sunt: interesele personale în cauză ale celui propus spre recuzare. 

Partea care a făcut propunerea trebuie să probeze temeinic afirmațiile sale, prin înscrisuri sau 

declarații verbale. 
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(3) Recuzarea se hotărăște de către Comisie în lipsa celui in cauză, după audierea sa prealabila. 

Decizia se ia cu majoritatea simplă (jumătate plus unu) a acelor prezenți. 

(4) Oricare dintre membrii Comisiei poate declara că se abține de a participa la ședința, atunci 

când, având un interes personal în cauză, imparțialitatea sa ar putea fi pusă la îndoială. 

Comisia hotărăște asupra cererii de abținere, putând să o respingă, dacă se dovedește 

neîntemeiată. 

 

Art.4. Modalităţi de sesizare a Comisiei 

(1) Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile apărate prin Codul etic al UVT se 

poate adresa Comisiei printr-o sesizare scrisă şi asumată, susținută de probe concludente şi 

pertinente. 

(2) Sesizarea Comisiei de etică se face în urma şi pe baza raportului prezentat de către 

conducerea catedrei sau departamentului din care face parte persoana incriminată (v. 

Metodologia de funcţionare a depunerii sesizărilor către Comisia de etică a Facultăţii de 

Litere, Istorie şi Teologie, anexă a prezentului Regulament).  

(3) Angajații facultăţii ca şi conducerea acesteia au obligația de a elibera Comisiei toate actele 

necesare soluționării dosarului. 

(4) Comisia se poate autosesiza la propunerea unuia din membrii acesteia. 

 

Art.5 Ședințele Comisiei 

(1) Convocarea membrilor, a parților implicate in cauză precum şi a persoanelor ce urmează a 

fi audiate se face cu cel puțin 24 de ore înainte de ședință, in scris sau verbal. 

(2) Comisia se întrunește în şedinţă atunci când apar probleme, ori de câte ori este nevoie. 

(3) Prezenţa membrilor la ședință este obligatorie, președintele având dreptul de a recomanda 

înlocuirea membrilor care cumulează două absenţe nemotivate consecutive, precum şi a 

acelor membri care au cumulat cinci absenţe într-o perioadă în care Comisia s-a întrunit de 

opt ori. Recomandarea de înlocuire se adresează Consiliului pe facultate. 

(4) Ședințele se desfăşoară  în prezenţa a minimum 4 din membrii Comisiei. 

(5) În cazul in care nu se întrunește quorumul (numărul membrilor necesar pentru 

desfășurarea în condiții de legalitate a ședinței), se va proceda la o noua convocare a 

membrilor acesteia, urmând procedura descrisă mai sus. Ședința următoare nu poate fi 

stabilită mai târziu de 5 zile lucrătoare faţă de precedenta. 

(6) Deciziile se iau, prin vot deschis, cu majoritatea simplă a celor prezenți. 
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(7) Declarațiile verbale ale celor audiați se vor înregistra audio, procesul-verbal 

reproducându-le. Concluziile şi rezultatul votului se consemnează în procesul-verbal al 

ședinței de către secretar, act ce va fi semnat de toți membrii prezenți. Opiniile separate se 

includ în același proces-verbal şi vor fi semnate de membrii cărora le aparțin. 

(8) Ședințele Comisiei se desfășoară cu ușile închise, discuțiile purtate fiind confidențiale. 

Președintele Comisiei are dreptul de a propune schimbarea acelor membri care încalcă aceasta 

obligație. 

(9) Deciziile Comisiei se consemnează într-un raport care va fi comunicat decanului si părților 

implicate într-un interval de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii sesizării. 

Conţinutul raportului are caracter de recomandare. În cazul constatării unor culpe, Comisia 

propune conducerii facultăţii aplicarea unor penalităţi conforme cu Codul etic al UVT.  

(10) Raportul Comisiei va fi făcut public pe pagina de internet a Facultăţii de Litere, Istorie şi 

Teologie. Pe baza unei cereri întemeiate juridic şi în baza Legii 544/2001 privind liberul acces 

la informațiile de interes public, rapoartele Comisiei pot fi remise, ca documente, solicitanţilor. 

(11) Rapoartele Comisiei de etică se arhivează, iar cancelarul Facultăţii de Litere, Istorie şi 

Teologie va ţine cont de ele în evaluarea dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor 

didactice vacante. 

 

Art.6 Pierderea calităţii de membru 

(1) Calitatea de membru se pierde în următoarele situații: 

a) renunțarea unilaterală, în formă scrisă şi motivată; 

b) înlocuirea pentru absenţe repetate (v. mai sus); 

c) înlocuirea în cazul în care există un raport al Comisiei ce vizează direct un membru al 

acesteia, raport care cuprinde recomandarea aplicării de penalităţi; 

d) pierderea calităţii de salariat titular al Facultăţii de Litere, Istorie si Teologie; 

e) alegerea unuia dintre membri într-o funcţie de conducere în cadrul UVT. 

(2) Numirea noilor membri se face la propunerea departamentelor, catedrelor şi a studenților 

de către  plenul Comisiei. 

 

Art.7 Dispoziții finale – Procedura de modificare a Regulamentului de organizare si 

funcționare a Comisiei de Etică a Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie 

(1) Propunerile de modificare a Regulamentului se fac de oricare dintre membri şi sunt supuse 

aprobării plenului. 

(2) Decizia de modificare se adoptă cu votul majorităţii calificate a membrilor prezenți. 


