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I.
DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Consiliul de Etică (în continuare Consiliul) este instituit la decizia Senatului ULIM din 28 ianuarie
2015 şi activează în baza Statutului ULIM şi al Cartei Universitare ULIM.
1.2. Consiliul este un organ colegial menit să contribuie la buna desfăşurare a activităţilor statutare ale
ULIM şi să menţină atmosfera de colegialitate, cooperare şi toleranţă între administraţie şi membrii
colectivului, între membrii facultăţilor şi subdiviziunilor ULIM.
1.3. Consiliul examinează situaţiile extraordinare intervenite în relaţiile prevăzute de p.1.2 şi propune
soluţiile optime pentru depăşirea unei situaţii de conflict.
1.4. Scopul major al Consiliului de Etică este examinarea şi soluţionarea unor situaţii complicate
intervenite pe parcursul activităţii cotidiene a personalului ULIM în spiritul demnităţii umane, al interesului
instituţiei şi în beneficiul adevărului.
1.5. Componenţa Consiliului este stabilită de către Senat la începutul fiecărui an.
1.6. Poate deveni membru al Consiliului orice membru al colectivului ULIM care respectă legislaţia în
vigoare, codul deontologic al cetăţeanului, Statutul şi Carta ULIM. este o persoană cu o înaltă ţinută morală,
profesională şi etică.
1.7. Preşedintele Consiliului este ales la prima şedinţă a Consiliului nou ales.
1.8. Consiliul alege un Secretar responsabil de alcătuirea proceselor verbale şi de pregătirea agendei
şedinţelor.
1.9. Consiliul este compus din 10 membri.
1.10.
Şedinţele Consiliului sunt deliberative dacă la ele asistă cel puţin două treimi din membrii săi.
1.11.
Deciziile Consiliului se iau deschis, cu simpla majoritate a voturilor membrilor Consiliului.
în cazuri excepţionale, la decizia Consiliului, se poate recurge la votul secret.
1.12.

În cazul parităţii voturilor, Preşedintele Consiliului dispune de 2 voturi.

II.
PRINCIPIILE DE ACTIVITATE
2.1. Consiliul îşi ţine şedinţele o dată la două luni; în caz de necesitate Preşedintele poate convoca o
şedinţă extraordinară.
2.2. Ordinea de zi este adusă la cunoştinţa membrilor Consiliului de către Secretarul Consiliului cu trei
zile înainte de data şedinţei.
2.3. Consiliul examinează la şedinţele sale cererile în scris, depuse în mod regulamentar de către şefii
departamentelor.
2.4. Cererile depuse de către şefii departamentelor sunt însoţite de procesele verbale ale şedinţei catedrei
respective şi a departamentului pe tema propusă cu rezoluţia respectivă.
2.5. Departamentele care depun trei cereri în decursul unui an prezintă un raport tematic la o şedinţă
specială a Consiliului.
2.6. Consiliul poate cere informaţii suplimentare părţilor implicate în conflict, rectoratului şi organelor
abilitate să elucideze situaţia examinată de Consiliu.
2.7. Informaţia discutată la şedinţele Consiliului poartă un caracter confidenţial şi nu poate constitui
subiectul unor discuţii publice.
2.8. Membrii Consiliului nu pot fi traşi la răspundere pentru opiniile exprimate în procesul exercitării
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sarcinii.
2.9. Deciziile Consiliului sunt aduse la cunoştinţa Senatului care ia hotărârea definitivă asupra problemei
discutate.
2.10.
Senatul poate accepta sau respinge decizia Consiliului. Decizia Consiliului poate fi respinsă
numai în cazul în care decanul facultăţii dau şeful departamentului în cauză sau Rectoratul prezintă date noi
care nu au putut să fie prezentate în mod regulamentar înainte de şedinţa Senatului.
2.11.
Senatul poate stabili o nouă examinare a problemei, dar nu mai mult de o singură dată.
2.12.
În cazul în care Senatul confirmă decizia Consiliului, problema dată nu mai poate deveni
obiect de discuţie Consiliul.
2.13.
Examinarea unei cereri de către Consiliu nu poate depăşi termenul de 7 zile de la data
depunerii acesteia.
2.14.
Decizia Consiliului trebuie să fie exhaustivă, clară şi echidistantă, urmărind consumarea
definitivă a cazului.
III.
DISPOZIŢII FINALE
3.1. Consiliului îşi încetează activitatea la 31 decembrie a anului în care a fost ales.
3.2. O persoană nu poate fi aleasă membru al Consiliului mai mult de două ori consecutiv.
3.3. Membrii Consiliului poartă răspundere pentru comportamentul lor atât în cadrul ULIM, cât şi în afara
instituţiei.
3.4. Componenţa Consiliului se reînnoieşte anual în proporţie de cel puţin 30%.
3.5. Un membru al Consiliului care a încălcat prevederile prezentului regulament poate fi supus procedurii
de excludere la solicitarea preşedintelui Consiliului.
3.6. Decizia privind excluderea unui membru al Consiliului se ia în baza unei examinări închise la
Consiliului şi se supune votului secret.
3.7. Persoana exclusă din Consiliului nu mai poate fi aleasă în această funcţie.
3.8. Prevederile prezentului regulament intră în vigoare la data adoptării lui de către Senat.
3.9. Modificările în regulament pot fi efectuate o dată pe an, la şedinţa Senatului care numeşte o nouă
componenţă a Consiliului.

