REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A
COMISIE DE ETICA

Art.1 Structura
(1) Comisia de Etica se compune din noua membri dintre care vor fi alesi un presedinte si un
secretar.
(2) Membri acesteia sunt propusi de facultati, de departamente, sindicat si studenti si sunt
aprobati de Senatul Universitatii.
(3) Presedintele Comisiei este ales dintre membri ei prin votul majoritatii calificate (2/3) a
celor prezenti.
(4) Membrilor Comisie li se recomanda a-si face public CV-ul. Consilierul juridic al UVT
este membru de drept al Comisiei, in conformitate cu Ordinul ministrului educatiei si
cercetarii nr. 4492/2005.
(5) Componenta Comisiei este supusa aprobarii Senatului UVT, in cazul in care cinci dintre
membri ei pierd aceasta calitate, conform art.6.

Art.2 Atributiile Comisiei
(1) Atributiile Comisiei sunt cele prevazute in art.5 al.2 si art.11 din Ordinul ministrului
educatiei si cercetarii nr. 4492/2005.
(2) Presedintele Comisiei conduce sedintele acesteia.
(3) Membrii Comisie se pronunta, cu titlu de recomandare asupra sesizarilor primite, in
conformitate cu Codul etic al Universitatii.
(4) Secretarul Comisiei intocmeste procesul - verbal al sedintei si indeplineste procedura de
convocare a membrilor, a partilor implicate in cauza si a persoanelor ce urmeaza a fi
audiate. Secretarul nu are drept de vot.

Art.3 Recuzarea si abtinerea
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(1) Oricare dintre parti sau oricare dintre membrii Comisie are dreptul de a propune, in scris
sau verbal, inainte de inceperea sedintei, recuzarea oricaruia dintre membrii acesteia.
(2) Motivele de recuzare sunt: interesele personale in cauza a celui propus spre recuzare.
Partea care a facut propunerea trebuie sa probeze temeinic afirmatiile sale, prin inscrisuri
sau declaratii verbale.
(3) Recuzarea se hotaraste de catre Comisie in lipsa celui in cauza, dupa audierea sa
prealabila. Decizia se ia cu majoritatea simpla ( jumatate puls unu ) a acelor prezenti.
(4) Membrul propus spre recuzare poate declara ca se abtine.
(5) Oricare dintre membrii Comisie poate declara ca se abtine de a participa la sedinta, atunci
cand, avand un interes personal in cauza, impartialitatea sa ar putea fi pusa la indoiala.
Comisia hotaraste asupra cererii de abtinere, putand sa o respinga, daca se dovedeste
neintemeiata.

Art.4 Modalitati de sesizare a Comisiei
(1) Orice persoana care se considera vatamata in drepturile aparate prin Codul etic se poate
adresa Comisiei, printr-o sesizare scrisa, sustinuta de probe concludente si pertinente.
(2) Sesizarea Comisie se face numai dupa constatarea nesolutionarii petitiei de catre
facultatea sau departamentul din care face parte persoana in cauza.
(3) Angajatii UVT au obligatia de a elibera Comisie toate actele necesare solutionarii
dosarului.
(4) Comisia se poate autosesiza la propunerea unuia din membri acesteia.

Art.5 Sedintele Comisiei
(1) Convocare membrilor, a partilor implicate in cauza precum si a persoanelor ce urmeaza
a fi audiate se face cu cel putin 24 de ore inainte de sedinta, in scris sau verbal.
(2) Comisia se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna, sedintele extraordinare avand
loc ori de cate ori o cere urgenta situatiilor aparute.
(3) Prezenta membrilor la sedinta este obligatorie, presedintele avand dreptul de a
recomanda inlocuirea membrilor care cumuleaza doua absente nemotivate consecutive,
precum si a acelor membri care au cumulat cinci absente intr-o perioada in care Comisia
s-a intrunit de opt ori. Recomandarea de inlocuire se adreseaza forului care i-a numit.
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(4) Sedintele se desfasoara in prezenta a 2/3 ( minim 7 ) din membrii Comisiei.
(5) In cazul in care nu se intruneste cvorumul (numarul membrilor necesar pentru
desfasurarea in conditii de legalitate a sedintei), se va proceda la o noua convocare a
membrilor acesteia urmand procedura descrisa in al.1. Sedinta urmatoare nu poate fi
stabilita mai tarziu de 5 zile lucratoare fata de precedenta.
(6) Comisia se poate intruni si in zilele nelucratoare, la propunerea si cu acordul membrilor.
(7) Deciziile se iau, prin vot deschis, cu majoritatea simpla a celor prezenti.
(8) Declaratiile verbale ale celor audiati, concluziile si rezultatul votului se consemneaza in
procesul-verbal al sedintei de catre secretar, act ce va fi semnat de toti membrii prezenti.
Opiniile separate se includ in acelasi proces-verbal si vor fi semnate de membrii carora
le apartin.
(9) Sedintele Comisiei se desfasoara cu usile inchise, discutiile purtate fiind confidentiale.
Presedintele Comisiei are dreptul de a propune schimbarea acelor membri care incalca
aceasta obligatie.
(10) Deciziile Comisiei se consemneaza intr-un raport care va fi comunicat rectorului si
partilor implicate. Continulul raportului are caracter de recomandare, propunand
aplicarea unor penalitati, persoanelor fata de care s-a constatat culpa.
(11) Raportul Comisiei va fi facut public pe pagina de Internet a UVT sau printr-o cerere
formulata in baza Legii 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public.

Art.6 Pierderea calitatii de membru
(1) Calitatea de membru se pierde in urmatoarele situatii:
a) renuntarea unilaterala, in forma scrisa si motivata;
b) inlocuirea pentru absente repetate, conform art.5 al.3 din prezentul Regulament;
c) inlocuirea in cazul in care exista un raport al Comisiei ce vizeaza direct un
membru al acesteia, raport care cuprinde recomandarea aplicarii de penalitati.
Propunerea de inlocuire descrisa la punctele b) si c) se face de Comisie catre
structuta UVT din care acesta face parte.
d) pierderea calitatii de salariat titular sau de student al UVT.
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(2) Numirea noilor membri se face la propunerea facultatilor, departamentelor si a studentilor
de catre plenul Comisie.
(3) Consilierului juridic nu i se aplica al.1 pct.1 din art.6. In cazul unor abateri grave ale
acestuia, se va proceda la sesizarea conducerii UVT care va decide modalitatea de
solutionare a situatiei.

Art.7 Dispozitii finale – Procedura de modificare a Codului etic si a Regulamentului de
organizare si functionare
(1) Propunerile de modificare a Codului si a Regulamentului se fac de oricare dintre membri
si sunt supuse aprobarii plenului.
(2) Decizia de modificare se adopta cu votul majoritatii calificate a membrilor prezenti.

Aprobat in sedinta Senatului din iunie 2006.
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