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CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Misiune
1.1.1. Misiunea Centrului de Cercetări în Științe Penale (CCSP), denumit în continuare
Centrul, o constituie cercetarea fundamentală și aplicativă avansată în domeniul științelor
penale, cu accent pe interdisciplinaritate, în calitate de centru de referinţă pentru cunoaştere şi
dialog în domeniul științelor penale.
1.1.2. Centrul urmărește creșterea vizibilității și reprezentativității Facultății de Drept pe
plan național și internațional în domeniul penal.
1.2. Obiective generale şi specifice
1.2.1.În vederea promovării misiunii sale, Centrul își asumă prin membrii săi atingerea
următoarelor obiective și desfășurarea următoarelor activități:
a) crearea unui cadru organizatoric pentru desfășurarea unei activități de cercetare
științifică performantă și eficientă;
b) coordonarea activităților de cercetare pentru studenți, masteranzi și doctoranzi în
domeniul științelor penale, inclusiv prin înființarea unor cercuri studențești de
drept penal, inițierea și organizarea unor seminarii și școli de vară în domeniul
științelor penale;
c) organizarea de conferințe, congrese, simpozioane, seminarii naționale și
internaționale sau alte manifestări științifice în domeniul științelor penale;
d) derularea de programe și proiecte de cercetare naționale și internaționale;
e) promovarea participării membrilor Centrului la programe și proiecte de cercetare
naționale și internaționale, la conferințe, congrese, simpozioane, seminarii
naționale și internaționale sau alte manifestări științifice în domeniul științelor
penale;
f) coordonarea relațiilor inter-universitare și inter-instituționale cu instituții și
organizații naționale și internaționale relevante din domeniul științelor penale, în
vederea promovării și consolidării unor relații de colaborare științifică, cum ar fi
participarea la proiecte comune, schimburi de informații, mobilități ale membrilor
Centrului, organizarea unor doctorate în cotutelă, organizarea de conferințe,
congrese, simpozioane, seminarii naționale și internaționale sau alte manifestări
științifice;
g) inițierea unor relații de colaborare cu mediul socio-economic și instituțiile
publice, în vederea promovării și susținerii activității Centrului;
h) derularea unor proiecte de consultanță în domeniul științelor penale în beneficiul
mediului socio-economic și al instituțiilor publice;
i) realizarea de materiale de analiză şi sinteză în scop didactic în domeniul științelor
penale;
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j) orice alte activități de natură a contribui la îmbunătățirea și extinderea cercetării
fundamentale și aplicative avansate în domeniul științelor penale.
1.2.2.În scopul realizării obiectivelor sale, Centrul va întreprinde, printre altele,
următoarele demersuri:
a) înființarea unei baze de date cu rezultatele activității de cercetare a membrilor
Centrului, actualizarea ei permanentă și punerea acesteia la dispoziția mediului
academic și a mediului socio-economic;
b) înființarea unei biblioteci a Centrului, în vederea extinderii și îmbunătățirii
accesului membrilor la resursele informaționale române și străine, inclusiv
înființarea unei baze de date cu resursele bibliografice ale membrilor Centrului;
c) înființarea/editarea unor publicații periodice în domeniul științelor penale (Journal
of Eastern European Criminal Law) și coordonarea rubricilor de drept penal și
drept procesual penal din cadrul Analelor Universității de Vest din Timișoara Seria Drept;
d) înființarea unui website al Centrului și crearea unor conturi ale acestuia în new
media.
e) furnizarea de manieră promptă și constantă de opinii juridice la interpelările
Înaltei Curți de Casație și Justiție, în cadrul procedurilor de pronunțare a
hotărârilor prealabile pentru rezolvarea unor chestiuni de drept în materie penală,
conform procedurii detaliate în secțiunea 3.4.
f) furnizarea de manieră promptă și constantă de opinii juridice la interpelările
Înaltei Curți de Casație și Justiție, în cadrul procedurilor de soluționare a
recursurilor în interesul legii în materie penală, conform procedurii detaliate în
secțiunea 3.4.
1.2.3. Finanțare
1.2.3.1.Centrul funcționează în regim de autonomie financiară, având un buget propriu
obținut prin autofinanțare, în cadrul bugetului Facultății de Drept a Universității de Vest din
Timișoara.
1.2.3.2.Resursele financiare ale Centrului se constituie din:
a) fondurile alocate de Universitatea de Vest din Timișoara pentru activitatea de
cercetare;
b) fondurile alocate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile legale,
pentru finanțarea proiectelor de cercetare din cadrul programului național de
cercetare științifică, prin atribuire ca fonduri nucleu sau în sistem competitiv,
precum și a unor teme de cercetare de interes național, sub formă de granturi;
c) contracte de cercetare și granturi în cadrul programelor finanțate de Uniunea
Europeană și/sau de alte entități interne și internaționale;
d) contracte de cercetare și consultanță, încheiate cu persoane juridice române și/sau
străine, de drept public și/sau privat;
e) taxe pentru activitățile desfășurate;
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f) donații și sponsorizări;
g) alte surse.
1.2.3.3.Modul de utilizare a resurselor financiare disponibile se aprobă de conducerea
Facultății de Drept, la propunerea Consiliului Director al Centrului, cu respectarea
dispozițiilor legale aferente.
1.2.3.4.Resursele financiare proprii se vor utiliza pentru:
a) dezvoltarea infrastructurii proprii;
b) sprijinirea mobilității membrilor în vederea participării la conferințe, congrese,
simpozioane, școli de vară, seminarii și alte manifestări cu caracter științific, în
concordanță cu misiunea și obiectivele Centrului;
c) atribuirea unor burse de cercetare;
d) organizarea de manifestări științifice, sub forma unor conferințe, congrese,
simpozioane, seminarii naționale și internaționale, școli de vară etc.;
e) redactarea și publicarea de reviste, working papers, volume de specialitate etc.;
f) cheltuieli legate de participarea unor specialiști români și străini la manifestările
organizate de Centru;
g) retribuirea personalului propriu, a cercetătorilor asociați sau invitați, după caz;
h) alte activități conexe.
1.2.4. Identitate și promovare
1.2.4.1.Centrul are o identitate proprie în structura Facultății de Drept din cadrul
Universității de Vest din Timișoara, delimitată prin denumirea, sediul și sigla Centrului și
promovată prin:
a) website-ul Centrului și conturile acestuia din new media;
b) secțiunea dedicată Centrului pe website-ul Facultății de Drept din cadrul
Universității de Vest din Timișoara;
c) publicarea rezultatelor cercetării individuale și colective a membrilor Centrului
sub egida acestuia, prin declararea afilierii la Centru.

CAPITOLUL II – DOCUMENTE DE REFERINŢĂ1
2.1. Legislație primară
2.1.1.Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
2.2. Reglementări interne
2.2.1. Carta Universității de Vest din Timișoara
2.2.2. Regulamentul Cercetării Științifice și Creației Universitare al Universității de Vest
din Timișoara
2.2.3. Prezentul Regulament

1

Se referă la baza legală de funcționare.
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CAPITOLUL III – STRUCTURĂ ȘI ORGANIZARE
3.1. Structura
3.1.1. Centrul este o entitate de cercetare științifică în domeniul științelor penale,
organizat în structura Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara și
înființat cu aprobarea Senatului Universității de Vest din Timișoara.
3.1.2. Centrul are în componența sa cadre didactice, cercetători și doctoranzi cu activitate
științifică în domeniul științelor penale din cadrul Facultății de Drept, precum și alți
specialiști cu experiență în domeniu din România și din străinătate, care activează în cadrul
Centrului și îndeplinesc criteriile de competență solicitate.
3.1.3.Centrul reprezintă o structură organizatorică fără personalitate juridică, cu
organigramă proprie și buget propriu, aprobate de Senatul Universității de Vest din
Timișoara, funcționând ca un centru de cercetare în domeniul științelor penale.
3.1.4.În vederea îndeplinirii obiectivelor sale, activitatea Centrului se desfășoară pe baza
unui program structurat anual, pentru un an calendaristic, și aprobat de membrii Centrului.
3.1.5.Organul de conducere al Centrului este Consiliul Director, constituit din 5 membri
ai Centrului și condus de un director, care face parte de drept din Consiliul Director.
3.1.6.Consiliul Director se alege pentru un mandat de 2 ani de către membrii Centrului,
în conformitate cu prezentul Regulament.
3.1.7. Directorul Centrului se alege pentru un mandat de 1 an de către membrii Centrului,
în conformitate cu prezentul Regulament. Mandatul poate fi reînnoit, fără limite în privința
numărului de mandate deținute succesiv de aceeași persoană.
3.1.8. Durata de 1 an a mandatului se aplică și pentru mandatul în curs al Directorului
Centrului.
3.2. Atribuții
3.2.1. Atribuții ale Consiliului Director
3.2.1.1.Consiliul Director se întrunește periodic, de regulă trimestrial și ori de câte ori
este nevoie, la convocarea Directorului, pentru a analiza activitatea curentă și a lua deciziile
necesare funcționării Centrului. În absența Directorului, Consiliul Director va fi convocat de
membrul anume desemnat în acest scop la prima şedinţă a Consiliului de după alegerea sa.
3.2.1.2.Consiliul Director aprobă cererile de adeziune la Centru şi ia act de cele de
renunțare la calitatea de membru al Centrului.
3.2.1.3.La începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 15 februarie, Consiliul Director
întocmește un raport de activitate cu privire la anul precedent, pe care îl prezintă plenului
Centrului.
3.2.2. Atribuții ale Directorului Centrului
3.2.2.1.Directorului Centrului îi revine ca sarcină principală conducerea operativă și
urmărirea realizării activităților Centrului. Documentele Centrului vor fi gestionate de un
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secretar științific, ales de membrii Consiliului Director din rândul lor. Directorul nu poate
îndeplini și activitatea secretarului științific.
3.2.3. Atribuții ale Consiliului Științific
3.2.3.1.Activitatea științifică a Centrului este supervizată de un Consiliu Științific, format
din specialiști de prestigiu în domeniul dreptului afacerilor, din țară și din străinătate.
3.2.4. Atribuții ale membrilor Centrului
3.2.4.1. Adunarea Generală a Membrilor (A.G.M.) reprezintă forul deliberativ primar al
Centrului și ia decizii cu majoritatea simplă (jumătate plus unu) a celor prezenți. Ședințele
A.G.M. se convoacă de către Directorul Centrului cu arătarea ordinii de zi pentru fiecare
ședință. Deciziile se încorporează într-un proces-verbal al ședinței redactat prin grija
Directorului Centrului.
3.2.4.2.Membrii Centrului au obligația să respecte prevederile prezentului Regulament și
deciziile luate de Consiliul Director, să pună în aplicare deciziile necesare funcționării
Centrului, să acționeze pentru creșterea prestigiului Centrului și al Universității de Vest din
Timișoara, să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor, pot leza, direct sau indirect,
scopurile, interesele, prestigiul Centrului.
3.3 Directorul Onorific
3.3.1.În cadrul Centrului se înființează poziția de Director Onorific acordată membrilor
Centrului ce au adus o contribuție esențială și constantă la dezvoltarea și promovarea
științelor penale în comunitatea academică națională și internațională.
3.3.2. Directorul Onorific se alege în prima A.G.M. convocată după aprobarea
modificărilor la prezentul Regulament.
3.3.3. Directorul Onorific prezidează ședințele A.G.M. și ale Consiliului Director, atunci
când participă la acestea.
3.4. Procedura de elaborare și adoptare a opiniilor juridice către Înalta Curte de
Casație și Justiție
3.4.1. La momentul sesizării Facultății de Drept cu solicitarea de elaborare a unei opinii
juridice de către Î.C.C.J., Directorul Centrului va convoca o ședință a A.G.M. în termen de
maxim 5 zile.
3.4.2. Rolul ședinței este de a dezbate chestiunea de drept pentru care se solicită opinia.
Dezbaterile vor avea ca obiectiv precizarea elementelor principale ale chestiunii în discuție,
liniile de argumentare posibile și soluțiile pertinente. La finalul dezbaterilor se procedează la
vot.
3.4.3. În cadrul ședinței, deciziile se iau cu majoritatea indicată la art. 3.2.4.1. Decizia
majoritară va fi încorporată în documentul livrabil solicitantului. Opiniile minoritare nu se
transmit în numele Centrului. Autorul și/sau susținătorii opiniilor minoritare le pot transmite
personal solicitantului.
3.4.4. Redactarea opiniei va reveni unuia dintre membrii Centrului, desemnat de către
Director, pe baza consultării tuturor celor prezenți la ședință. Desemnarea va avea în vedere o
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distribuire rotativă a sarcinilor, un termen de finalizare și se va orienta cu precădere către
membrii grupului aflați în derularea studiilor doctorale sau la începutul carierei universitare.
3.4.5. Membrul desemnat are obligația să se documenteze, să redacteze și să transmită
Directorului Centrului în termenul fixat draftul opiniei juridice. La redactare, membrul
desemnat va utiliza modelul de draft agreat.
3.4.6. După comunicarea draftului, Directorul Centrului îl va transmite tuturor
membrilor, în vederea efectuării de observații.
3.4.7. După efectuarea observațiilor, opinia juridică se transmite, în numele Centrului, de
către Director Decanului Facultății de Drept în vederea comunicării către solicitant. Acesta o
va transmite pe cale oficială, semnând în numele Facultății de Drept adresa de înaintare.
3.4.8. În cazul problemelor de drept care implică o perspectivă interdisciplinară asupra
chestiunilor în discuție, Directorul Centrului, după consultarea membrilor prezenți la ședința
indicată la art. 3.4.2., pot decide dacă invită specialiști din afara Centrului, din cadrul
Departamentului de Drept public sau din Departamentul de Drept privat, pentru a colabora la
dezbateri.
3.4.9. Secretatul științific al Centrului ține evidența opiniilor și a contribuției membrilor
la redactarea acestora, inclusiv pentru scopul cuantificării punctajelor aferente criteriilor
C.N.A.T.D.C.U. (criteriul I24 din Anexa 24 la Ordinul MENCS nr. 6129 din 20 decembrie
2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 123bis/15.02.2017).
3.4.10. La sfârșitul fiecărui an calendaristic, Directorul Centrului comunică Directorului
Departamentului de Drept public această evidență, în formă sintetică, în vederea raportării
activităților de cercetare.

CAPITOLUL IV – DISPOZIȚII FINALE
4.1. Prezentul Regulament se adoptă cu majoritatea membrilor prezenți în cadrul primei
Adunări generale a persoanelor care își manifestă interesul de a face parte din Centru și intră
în vigoare la data aprobării sale de către Senatul Universității de Vest din Timișoara.
4.2. Prezentul Regulament poate fi modificat cu votul majorității membrilor Centrului,
prezenți la Adunarea generală convocată în acest scop, pe baza propunerilor Consiliului
Director sau a celor formulate de cel puțin un sfert din numărul membrilor săi. Modificările
prezentului Regulament se supun avizării de către Consiliul de Administrație al Universității
de Vest din Timișoara și aprobării de către Senatul Universității de Vest din Timișoara.
4.3. Prin semnarea cererii de adeziune, membrii Centrului își asumă prevederile prezentului
Regulament.
4.4. Prezentul Regulament (ediția II) a fost aprobat în şedinţa Senatului Universității de Vest
din Timișoara din data de 09.05.2019, ediția I fiind aprobată în şedinţa Senatului Universității
de Vest din Timișoara din data de 25 din 22.02.2017.
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ANEXĂ
Componența Consiliului Director al Centrului de Cercetări în Științe Penale
Conf. univ. dr. Flaviu Ciopec – Director
Conf. univ. dr. Florentina Muțiu – Membru
Conf. univ. dr. Adrian Fanu-Moca – Membru
Lect. univ. dr. Ioana Pașca – Membru
Lect. univ. dr. Laura Stănilă – Secretar științific
Componența Consiliului Științific al Centrului de Cercetări în Științe Penale
Prof. univ. dr. Ulrich Sieber – Max Planck Institut für ausländisches und internationales
Strafrecht Freiburg
Prof. univ. dr. Ye Qing – East China University of Political Science and Law / Shanghai
Academy of Social Sciences
Prof. univ. dr. Roberto Kostoris – Università degli Studi di Padova
Prof. univ. dr. Florin Streteanu – Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Valerian Cioclei – Universitatea din București

