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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A 
COMISIEI DE ETICA 

  
 
 Structura 

 
 Comisia de Etica a Facultăţii de Sociologie şi Psihologie a fost 

propusă spre înfiinţare în anul universitar 2008/2009. 
Membri acestei comisii sunt propuşi in cadrul Consiliului 

facutăţii, din data de 25.03.2008.Consiliul facultăţii a hotărât în 
unanimitate ca din această comisie să facă parte următoarele cadre 
didactice: 
   Conf.univ.dr. Chevereşan Constantin 
   Conf.univ.dr. Ilin Corina 
   Conf.univ.dr. Alexandru Neagoe  

Lect.univ.dr. Dincă Melinda 
   Lect.univ.dr. Predescu Sorin  

Preşedintele Comisiei este ales dintre membrii ei prin votul 
majorităţii în prezenţa D-lui Conf. univ.dr. Chevereşan Constantin. 
   
 Atribuţiile Comisiei 

 
 Atribuţiile Comisiei sunt cele prevăzute în art.5 al.2 si art.11 din 

Ordinul Ministrului Educaţiei si Cercetării nr. 4492/2005. 
Preşedintele Comisiei conduce şedinţele acesteia. 
Membrii Comisiei se pronunţă, cu titlu de recomandare asupra 

sesizărilor primite, în conformitate cu Codul etic al Universităţii. 
  Secretarul Comisiei întocmeşte procesul - verbal al şedinţei şi 
îndeplineste procedura de convocare a membrilor, a părţilor implicate 
în cauză şi a persoanelor ce urmeaza a fi audiate.  
 

 Recuzarea si abţinerea 
 
  Oricare dintre părţi sau oricare dintre membrii Comisiei are 
dreptul de a propune, în scris sau verbal, înainte de începerea şedinţei, 
recuzarea oricăruia dintre membrii acesteia. 

Motivele de recuzare sunt: interesele personale în cauză a celui 
propus spre recuzare. 



 2

Partea care a făcut propunerea trebuie să probeze temeinic 
afirmaţiile sale, prin înscrisuri sau declaraţii verbale. 

Recuzarea se hotărăşte de către Comisie în lipsa celui în cauză, 
după audierea sa prealabilă. Decizia se ia cu majoritatea simplă ( 
jumatate puls unu ) a celor prezenţi. 

Membrul propus spre recuzare poate declara că se abţine. 
Oricare dintre membrii Comisiei poate declara ca se abţine de a 

participa la şedinţă, atunci când, având un interes personal in cauză, 
imparţialitatea sa ar putea fi pusă la îndoială. 

Comisia hotărăşte asupra cererii de abţinere, putând să o 
respingă, dacă se dovedeşte neîntemeiată. 
 

Modalităţi de sesizare a Comisiei 
 

 Orice persoană care se considera vătămată în drepturile apărate 
prin Codul etic se poate adresa Comisiei, printr-o sesizare scrisă, 
susţinută de probe concludente si pertinente. 
 

Angajaţii facultăţii au obligaţia de a elibera Comisiei toate actele 
necesare soluţionării dosarului. 

Comisia se poate autosesiza la propunerea unuia din membri 
acesteia. 
 

 Sedintele Comisiei 
 

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. 
Comisia se intruneşte în şedinţe ordinare o dată pe lună, şedinţele 
extraordinare având loc ori de câte ori o cere urgenţa situaţiilor 
apărute. 

Prezenţa membrilor la şedinţă este obligatorie, preşedintele 
având dreptul de a recomanda înlocuirea membrilor care cumuleaza 
doua absenţe nemotivate consecutive, precum şi a acelor membri care 
au cumulat cinci absenţe într-o perioada in care Comisia s-a întrunit 
de opt ori. Recomandarea de înlocuire se adreseaza forului care i-a 
numit. 
  Şedinţele se desfăşoară în prezenţa a 2/3 din membrii Comisiei. 



 3

In cazul în care nu se întruneşte cvorumul (numarul membrilor 
necesar pentru desfăşurarea in condiţii de legalitate a şedinţei), se va 
proceda la o nouă convocare a membrilor acesteia . Şedinţa următoare 
nu poate fi stabilită mai târziu de 5 zile lucrătoare faţă de precedenta. 

Comisia se poate întruni şi în zilele nelucratoare, la propunerea 
şi cu acordul membrilor. 

Deciziile se iau, prin vot deschis, cu majoritatea simplă a celor 
prezenţi. 

Declaraţiile verbale ale celor audiaţi, concluziile şi rezultatul 
votului se consemnează în procesul-verbal al şedintei de catre secretar, 
act ce va fi semnat de toţi membrii prezenţi. 
Opiniile separate se includ în acelaîi proces-verbal si vor fi semnate de 
membrii carora le aparţin. 

Şedinţele Comisiei se desfăşoară cu uşile închise, discuţiile 
purtate fiind confidenţiale. 

Preşedintele Comisiei are dreptul de a propune schimbarea 
acelor membri care încalcă aceasta obligaţie. 

Deciziile Comisiei se consemnează într-un raport care va fi 
comunicat decanului şi părţilor implicate. Conţinutul raportului are 
caracter de recomandare, propunând aplicarea unor penalităţi, 
persoanelor faţă de care s-a constatat culpa. 
 

 Pierderea calităţii de membru 
 
  Calitatea de membru se pierde în urmatoarele situaţii: 

a) renunţarea unilaterală, în forma scrisă si motivată; 
b) înlocuirea pentru absenţe repetate; 
c) înlocuirea în cazul în care există un raport al Comisiei ce 

vizeaza direct un membru al acesteia, raport care cuprinde 
recomandarea aplicării de penalităţi. 

Propunerea de inlocuire descrisă la punctele b) si c) se face de 
Comisie către facultatea din care acesta face parte. 

Numirea noilor membri se face la propunerea facultăţii. 
 
 

 
Aprobat în şedinţa Consiliului facultăţii  din martie 2008. 


