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CAPITOLUL I
ORGANIZAREA SENATULUI UNIVI'RSI'TAR
Constituirea Senatului universitar
garanteazd liberlatea
qi
deliberare la nivelul
de
decizie
for
mai
inalt
academicd qi autonornia universitard gi este cel
universit[1ii.
(2) SenatLrl universitar igi deslEgoard activitatea in conformitate cu preveder\le Legii
erlucayiei nationale nr. I/2011, ale Cartei Universitii{ii "Petru Maior" qi cu propriile
reglementlri interne.
(3) HotdrArile Senatului sunt definitive gi obligatorii pentrLr toate organismele
deliberative executiv-administrative gi pentru intreaga comunitate universitard. HotdrArile pot fi

Art.1. (1) Senatul universitar reprezintd comunitatea universitard,

rnodificate numai de cdtre Senat.
(4) Toate structurile academice, administrative gi executive ale Universitdlii sunt
subordonate Senatului gi au obligatia de a rdspunde solicitdrilor qi interpel[rilor acestuia sau ale

cornisiilor sale de specialitate.
(5) Senatul universitar beneficiazd de spa{ii, logisticd qi personal necesare indeplinirii
sarcinilor sale.
(6) Resursele financiare necesare functionarii Senatului sunt prevdzute in bugetul
Universit6lii "Petru Maior" din Tirgu Mureq.
Componenla Senatului
Art.Z. (1) Senatul universitar este alcdtuit din75% reprezentan{i ai personalului didactic qi de
cercetare titular Si25% reprezentanli ai studen{ilor.

(2) Nurndrul membrilor Senatului universitar este 36, iar componenfa sa este cea

rezultard in urma alegerilor universitare.

(3) Membrii Consiliului de Administra{ie al Uriversitdlii "Petru Maior" din Tirgu
Mureg nu pot fi rnembrii ai Senatului universitar. Din Senat nu pot face parle directorii de
depaftamente gi prodecanii.

(4) Membrii Senatr-rlui universitar se aleg conform metodologiei de alegeri universitare.

Art.3. (l) Mandatul Senatului universitar este de patru ani'
(2) O persoand poate fi aleasd ca mernbru al Senatului universitar pentru maximum trei
mandate consecutive, conform legii.

(3) Membrii personalului'didactic qi de cercetare pot fi alegi in Senatul universitar dacd
au calitatea de tituLar in Universitatea "Pet ru Maior" din Tirgu Mureq, iar reprezentan{ii
studenlilor dacd sunt inrnatricula{i in Universitatea "Petrll Maior" din Tirgu Mureq 9i
indeplinesc conditiile stabilite prin metodologia de alegeri specificd.
(4) Menbrii Senatului igi pdstreazd mandatuI atAta timp cAt nu li se n'rodificd statutul
avut in momentul alegerii.
(5) Senatul in exercitiu se considerd dizolvat inziua intrunirii nor-rlui Senat.

Organele qi structurile func{ionale ale Senatului

Art.4. (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pregedintele Senatului
Vicepregedintele Senatului
Biroul Permanent al Senatului
Comisiile permanente
Secretariatul Senatului

Atribufiile Senatului
Art.5. Senatul universitar are urmdtoarele atributii:
(1) elaboreazd gi adoptd Carta Universit6lii "Petru Maior" din Tirgu Mureq, in urma
dezbaterii cu membrii comunit6lii universitare;
(2) arnendeazdCafta Universitalii"Petru Maior" din Tirgu Mureg;
(3) aprobS, la propunerea Rectorului, Planul strategic de dezvoltare institulionald pe
terrnen mediu (a unui mandat) gi planurile opera{ionale anuale;
(4) aprobd, la propunerea Rectorului. structura gi organizarea Lrniversitdlii;
(5) aprobd anual, Proiech,rl de huget qi, respectiv, Execulia bugetard;
(6) elaboreazd gi aprobi Codttl de asigurare a calititlii qi Codul de eticit Si deontologie
pr ofe s io n al it

un iv

e

rs it ar d ;

(7) aprobd Codul univer.yitar al drepturilor Si obligaliilor studentului, cu respectarea
prevederilor Codului drepturilor Si obligatiilor studentului elaboral irr condiliile legii;
(8) valideazd numirea prorectorilor gi a rezultatelor concursurilor publice pentru
ocuparea funcliilor de decani;valideaza numirea prodecanilor sia directorilor de departamente.
(9) aprobd rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic qi de
cercetare:

(10) aprobd, la propr-rnerea Rectorului, sanc{ionarea personalului cu performan{e
profesionale necorespunzdtoare,inlsaza unei metodologii proprii aprobate in condiliile legii;
(i 1) aprobd, la propunerea Consiliului de Adrlinistra{ie, a comisiilor sale de specialitate
sau a unei treimi din personalul didactic qi de cercetare titular in Universitatea "Petru Maior"
din Tirgu Mureg, regulamentele qi metodologiile privind:
a) admiterea, organizarea, deslbgurarea gi ftnaltzarea programelor de studii universitare
gi postuniversitare;
b) ocuparea posturilor didactice gi de cercetare;
c) conferirea titlurilor de Doctor Honoris Causa, Profesor l{onoris Causa, Senator de
Onoare, a calitilii de membru al comunitdtii universitare qi a oricdror altor distinctii onorifice;
d) taxele ce pot fi percepute, reducerea acestora qi scutirea de plata;
e) recunoagterea gi echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate in {ard sau
in strdindtate;
t) evaluarea periodicd a rezultatelor gi performan{elor personalului didactic gi de
cercetare din universitate;
g) cuantificarea in ore conven{ionale a diferitelor activit6ti prevdzute in norma
didactica. in conlornritate cu legea:
h) rnodalitbfile de colaborare dintre structurile de conducere ale [Jniversitdtii "Petru
Maior" din Tirgu Mureq gi sindicatele personalului didactic, de cercetare, tehnic gi
administrativ gi organiza{iile studenlegti legal constituite;
i) orice alte aspecte ale activitilii profesionale gi gtiinlifice;
(12) in cazul revocdrii rectorului de cdtre MECTS, desemneazl un prorector care sd
reprezinte universitatea qi care devine ordonator de credite;

(13) aprobd infiirrlarea, funclionarea, reorgantzarea qi desfiinlarea structurilor

de

invdldmant gi cercetare din universitatea "Petru Maior" din Tirgu Mureq;
(14) aprobd modalit6{ile in care se deslbgoard acliunile de cooperare la nivel nalional 9i
interna!ional;
(15) aprobdinfiin{area de funda{ii sau asocia{ii gi acordarea dreptului de adrninistrare 9i
folosintd asllpra activelor patrimoniale;
(16) aproba anual, inainte de inceperea anului universitar, structura anului, calendarul
activitaiilor educaliolale specifice semestrelor universitare de studiu, precum 9i regulamentul
privind activitatea profesional6 a studentilor;
(17) aproba plarrurile de invd{dmdnt ale programelor de studii universitare;
aproUa anularea de cdtre Rector a cefiificatelor sau diplornelor de studii, atunci

itsj

qi
cAnd se dovedeqte cd acestea s-au obfinut prin incdlcarea prevederilor Codului de eticd
deontologie universitard;
(19) aproba anual programele de studii universitare de licen!5, pe care le oferd

Universitatea "Petru Maior" din Tirgr"r Mureq

(20) aprobd anural programele de studii oferite in cadrul don-reniilor acreditate

sau

autorizate provizoriu pentru stLrdiile universitare de master;

(21) stabileqte numdrul men'rbrilor gi componenla Biroului electoral desemnat

sd

coordoneze procesul de alegeri pentru structurile 9i funcliile de conducere;

speciale, la propunerea conducdtorului de doctorat 9i in limita
fondurilor disponibile, prelungiiea cu l-2 ani a duratei programului de studii universitare de
doctorat;
(23) aprobd statele de func{ii ale personalului didactic qi de cercetare, precum $l
num6rui posturilor pentru personalul auxiliar didactic gi cel auxiliar de cercetare;
(24) poate decide mdrirea normei didactice sdptdmdnale minime legale, cu respectarea
standardelor de asigurare a calitdtii , firrd a depdgi lirnita maxirnd prevdzlttd de lege;
(25) aprob6 o reducere a normei didactice pentru personalul care exercitd o func{ie de

(22)

conducere

aprob1t,

in cadrul

in situalii

r.rniversitdtii sau de indrumare gi control irr cadrul MECTS,

in condiliile

legii;

(26) aprobd, pe baza propunerilor ConsiliulLri de Administrafie, efectuarea de activitdli
didactice sau de cercetare de cdtre personalul titular al universitd{ii in alte institulii de
invAlAmant suPerior:
(27) aprob1tacordarea anului sabatic, conform legii;

cu cerinlele
iZgj aproba formafiunile de studiu qi din'rensiunile acestora, in acord

respectdrii standardelor de calitate, conform legii;
(2g) aprobd sanc{ionarea disciplinard in condi{iile legii;
pentru investigarea
i:O; aproUa componenta comisiilor de analizd numite de Rector
abaterilor iiscipl inare sdvargite de membri i com unitdti i univers itare ;

(31) stabilegte plafoanele de cheltuieli ce pot

fi

dispuse de Rector, cu aprobarea

Consiliului de Adm inistra{ie;
(32) decide in orice alte domenii de activitate universitard, in acord cu legislafia in
vigoare:
Recton-ll confirmat un contract de management,
gi obligaliile pdrtilor
cuprinzdnd criteriile qi indicatorii de performan{d manageriald, dreptr,rrile

Art.6. Se'atul universitar incheie cu
contractuale.

privire la starea
Art.T.Senatul aprobd, anual, celtArziu in luna mafiie, raportul Rectorulr'ricu
universit[lii, care trebuie sd con{in6:
a) situatia financiarS a universitdfii, pe surse de finanlare qi tipuri de cheltuieli;

b) situalia privind programele de studii;
c) situafia personalului instituliei;
d) situa{ia privind rezultatele activitdtilor de cercetare,
e) situa{ia asigurdrii calitdlii activitdtilor din cadrul universitd{ii;
f) situalia respectdrii eticii universitare gi a eticii activitAlilor de cercetare;
g) situalia posturilor vacante,
h) situa{ia inserliei profesionale a absolvenlilor din prorno{iile precedente.

academice, care, in temeiul
prevederilor legii sau ale Carlei universitare sunt de competenla Senatului, se adreseazd
acestuia, in scris, prin intermediul Pregedintelr,ri sdu.

Art.8. SolicitSrile individuale ale membrilor comunitdtii

Art.9. (1) Senatul in exerci{iu are obligafia sd organizeze, cu minimum qase luni inainte de
expirarea mandatr.rlui sdu, referendumul privind stabilirea modalitdlii de desemnare a
rectorului, sd elaboreze qi sd aprobe rnetodologia privind alegerea structurilor universitare de
conducere gi ocuparea fLrncliilor de conducere.
(2) Finalizarea proceselor de alegeri trebuie ldcr"rtd inainte de expirarea mandatului in
curs al Senatului universitar.
Preqedintele Senatului. Competen{e gi atribu{ii

Art.10.(1) Senatul universitar igi desernneazd vn Preqedinte, ales prin vot secret in prima
gedin{d a Senatului nou ales
(2) Preqedintele are urmdtoarele

atribufii

:

a) convoacd plenul Senatului in gedinld ordinara sau extraordinard, precum gi comisiile
de specialitate

b) propune ordinea de zi a gedin{elor Senatului
c) conduce qedintele Senatului
d) sernneazd procesele verbale ale qedintelor Senatului qi hotarArile Senatului

e) reprezintd Senatr,rl in raporturile cu conducerea execuliva gi administrativa a
Universitdlii
f) transrnite hotdrArile Senatului conducerii executive gi adminislrative a Universitdfii gi
urmdregte modul de indeplinire al acestora, informdnd Senatul in mod corespunzdtor.
g) invita, in numele Senatului, reprezentafii structurilor executive sau administrative ale
Universitdtii sau transmite acestora interpelari scrise din paftea Senatului.
(3) Pregedintele Senatului poate fi revocat de cdtre Senat in cazul incdlcdrii grave sau
repetate a indatoririlor sale. Procedura revocdrii poate fi irri{iatd in scris qi cu indicarea
motivelor acesteia de cel pufin o treime din nr-rmdrul Senatorilor. Revocarea pre^gedintelui
Senatului se hotdrdgte cu b majoritate de doud treimi din numdrul Senatorilor. in caz de
vacantare a func{iei de pregedinte al Senatului, respectiva func{ie va fi indeplinitl de vicepreqedinte, p6nd la alegerea noultti pregedinte.
(4) Vice-pregedintele, secretarul qi reprezentantul str,rden{ilor pot fi revocali din functie
prin votul direct qi secret al membrilor Senatului, cu majoritate de doul treimi. Iniliativa de
revocare poate apartine pregedintelui Senatului sau unui grLrp de minimum o treime din
membrii Senatului.
(5) Preqedintele unei comisii de specialitate poate fi revocat dirr funclie prin votul direct
gi secret al rr,ernbrilor comisiei, cu majoritate de doud treimi. Ini{iativa de revocare poate
apar{ine Preqedintelui Senatului sau unui grup de minimum o treirne din rnembrii comisiei.

Art.11. Preqedintele rapoteazd

in gedinfele ordinare activitatea Biroului permanent de la

precedenta qedinfd a Senatului universitar.

Biroul permanent al Senatului universitar

Art.l2.(l)

Funclionarea Senatului universitar intre doud gedinte este asiguratd de biroul
permanent. Biroul permanent al Senatului se constituie din: pregedinte, vice-preqedinte,
secretar, un student gi preqedin!ii comisiilor de specialitate.
(2) in prima gedintd de dupd incheierea procesului de desemnare a structurilor de
conducere, membrii Senatului propLrn vice-pregedirrtele gi secretarul. Reprezentantul
studerrtilor este propus de cdtre acegtia.
(3) Alegerea vice-pregedintelui, secretarului gi reprezentantuh,ri studentilor se face
individr"ral, prin vot direct qi secret, cu majoritate simpld.
(4) Pregedintii comisiilor de specialitate sunt aleqi de cdtre membrii comisiilor, prin vot
gi
direct secret, cu majoritate simpl6.

Comisiile Senatului

Art.13.(1) Senatul universitar stabileqte comisii de specialitate, prin care

controleazd

activitatea conducerii executive a instituliei gi a Consiliului de Adrninistratie. Rapoafiele de
monitorizare gi de control sunt prezentate periodic qi discutate in Senatul urriversitar, stAnd la
baza rezolutiilor Senatulu i univers itar.
(2) Cornisiile de specialitate ale Senatului universitdtii sunt urmdtoarele:
a) Comisia pentru programele de studii de licentd, masterat, doctorat gi formare
continud;
b) Comisia pcntru cercetarea gtiintific6, proiectele finan{ate din fonduri europene qi
activit6ti de relatii publice gi parleneriate interne qi externe;
c) Comisia pentru activitatile economico-financiarc, tehnice gi administrative ;
d) Cornisia pentru strategii gi monitorizarea programelor de management ale
ConsiliLrlui de Adrninistratie;
e) Comisia pentru asigurarea calit6tii, evaludrii academice gi acreditdrii;
0 Cornisia pentru activitdli sociale, culturale gi sportive ale str"rdenlilor;
g) Comisia de eticd.

Art.14.(1) Nurndrul de mernbri din fiecare comisie de specialitate este aprobat de cdtre Senatul
universitar.

(2) Fiecare comisie de specialitate va avea in componenfa sa minimum un student.

Art.15.(l) Fiecare membru al Senatului face parte dintr-o singurd comisie de specialitate.
Pregedintele, vice-pregedintele, secretarul gi reprezentantul studen{ilor in biroul permanent nu
fac parte din nicio cornisie de specialitate.
(2) Pentru repartizareain cadrul unei comisii de specialitate, fiecare cadru didactic gi de
cercetare membru ai Senatului va depune o lista de opqiuni la secretariatul Serratr,rlui. in cazul
in care sunt mai multe solicitAri decat numdrul de membri ai unei colnisii. repafiizarea se va
face {indndu-se cont de faptul cd fiecare facultate poate avea cel mult doi senatori intr-o
comisie de specialitate gi de competenlele candidatilor pentru respectiva fi"rnc{ie.
(3) Pregedintele, vice-pregedintele, secretarul gi reprezentantul studen{ilor in biroul
permanent repafliz,eazd membrii Senatului pe cornisii.

(4) Pregedintele Senatului va convoca reunirea comisiilor de specialitate in maxim qapte
zile de la data incheierii procesului de desemnare a structurilor de conducere, pentru alegerea
preqedinlilor com isi ilor.

Art.16.(l) Fiecare comisie de specialitate constituitd igi va stabili propria procedurd

de

func{ionare.

(2) in domeniul lor de activitate, comisiile de specialitate au urmdtoarele atribufii:
a)'exaurineazd proiectele consiliului de adrninistra{ie, ale biroului permanent sau ale
membrilor Senatului, in vederea elabordrii hotdrArilor, rapoafielor, rezolufiilor sau avizelor;
b) efectueaz d analize gi prezintd rapoarte biroului permanent sau plenului Senatului;
cj dezbate qi dd avize qi rezolulii asllpra altor probleme transmise de biroul permanent
sau de plenul Senatului;
d) indeplineqte alte atribulii hotdrAte de cdtre Senatul universitar.

CAPITOLUL II
DESI]A$URAREA LUCRARILOR SENATULUI UNIVERSI.TAR
$edin(ele gi actele Senatului

Art.17.(1) Hotdrdrile Senatului se iau in qedin{e plenare.
iZj g.Oin1.le Senatului se desldqoard in prezen\a a cel pulin doud treimi din totalul
membrilor.

(3) Senatul universitar se intrunegte in gedin{e ordinare, de reguld trimestrial, qi in

qedinfe extraord inare.
(4) Dacd, in cadrul unei gedinle ordinare sau extraordinare, cvorumul nu se intrunegte la

data stabilitd, Pregedintele Senatului poate solicita o^reprogramare a qedinfei Senatului in
termen de minim 24 de ore qi de maxim o sdptdlnAnS. In cadrul acestor qedinfe reprogramate,
cvorumul minim e ste de 50o/o + 1 din membrii Senatului'

Art.l8.(1) $edin{ele ordinare ale Senatului universitar se desltgoard de cel

pLrlin patru

ori

pe

an.

(2) pregedintelui Senatului convoacd ;edintele ordinare. La inceputul fiecdrui an
universitar, Pregediptele Senatuh-ri va cornunica rnembrilor Senatului planificarea acestor
gedin!e. De regui6, gedintele de Senat nu se programeazdin timpul vacanfe lor'

(3) Convocarea Senatului se face prin comunicarea de cdtre Pregedinte sau de cdtre

vice-preqedinte, prin intermediul datelor de contact ale mernbrilor Senatului'

Art.19.(1) Senatul Universit6lii "Petru Maior" din Tirgu Mureq se poate intruni 9i in gedin{e
extraord'inare, la cererea Rectorului sau a cel putin o treime din nurndrul mernbrilor Senatului.
(2) $edin{ele extraordinare sunt convocate de cdtre Pregedintele Senatului, de reguld, ct't
minim qapte zile inainte de data efectivd a intrunirii, in urma analizei de cdtre Biroul permanent
a obligaliei convocdrii.
Lrt.20. $edinfele or<Jinare ale SenatLrlui Universitdfii "Petru Maior" din Tirgu_Mure$ se vor
aceqtia
desfbqura in prezenla preqedintelui Senatului sau a vice-pregedintelr,ri. in cazul in care
n, poi fi prezen{i, va fi desemnat un alt membru al Senatr,rlui care sd condttcd qedin{a.

Art.2l. Senatul Universitdlii "Petru Maior" din Tirgu Mureq adoptd hotdrdri.
asemenea, rezolu{ii, mesaje, declaralii.

Se pot adopta, de

Art.22. HotdrArile Senatului, precum gi orice alt act, se iau cu votul majoritdtii rnembrilor
prezenfi.

Lrt.23. Dreptul la vot

se exercitd personal

qidirect. Dreptul la vot nu poate fi delegat.

Art.24. Membrii Senatului Universitdtii "Petru Maior" din Tirgu Mr,rreq sunt obliga{i

sd

semneze de prezen{i inainte de inceperea qedirrtei Senatului.

Art.25. Secretarul Senatului Universitdlii "Petru Maior" din Tirgu Mureq are obligalia de a
publica pe pagina de Internet prezenta membrilor Senatului la qedinte, ordinea de zi qi
procesele verbale ale gedin{elor de Senat.

Art.26.(1) $edinfele Senatului Universitdlii "Petru Maior" din 'firgu Mr,rreq sunt deschise
tuturor angaja{ilor gi str-rdenfilor Universitilii "Petru Maior" din TirgLr Mureg, in limita locurilor
disponibile 9i in condiliile respectdrii ordinii in sald.
(2) Accesul persoanelor ter{e este permis numai cu aprobarea Senatului, cu majoritatea
simpld a celor prezen{i. Pentru acegtia se asigr-rrd locuri distincte in sala de gedin{e.
Agenda gedin{elor Senatului

Art.27.(l) Biroul permanent al Senatului stabileqte agenda qedin{elor Senatului. $edin{ele
extraordinare vor include, obligatoriu, cel pLr{in un punct pe agenda gedinlei in concordan{d cu
solicitarea care a dus la organizarea respectivei gedin{e.
(2) Propunerea privind agenda qedintei se transmite membrilor Senatului cu cel putin
cinci zile inainte de gedin{d, cu excep{ia qedintelor extraordinare.
(3) Agenda se adoptd prin vot deschis, cu majoritate simpld, la incepr"rtul fiecdrei
gedinte.

(4) Agenda va confine un punct Diverse in care membrii Senatului pot ridica in discutie
diverse probleme de interes din viala UPM sau adresa interpelSri conducerii executive a lJPM.
(5) Dezbaterea Lrnor probleme urgente in afara ordinii de zi care a fost publicat6, se
poate face numai pebaza aplicdrii procedurii initiativei de urgenld. Initiativa de urgenfd poate

pronrovatd de preqedintele Senatului, de pregedintii comisiilor de specialitate (in baza
hotdrArii cornisiei) sau de Lrn grup de cel pulin zece senatori. Iniliativa de urgen{d se motiveazd
gi se prezintd in scris secretarului Senatului cu cel pulin 48 de ore inaintea gedinlei Senatr,rlui.

fi

Desfigurarea activiti(ii Senatului

Art.28.(l) Senatul lucreazd in plen gi pe comisii. Hotardrile se iau conform acestui regulament.
(2) Proiectele de hotdrAri ale Senatului sunt inaintate biroului permanent de cdtre
membrii Senatului sau de cdtre Rector.
(3) Biroul permanent trimite proiectul de hotdrAre uneia sau mai multor cornisii de
specialitate.

(4) Comisia de specialitate dezbate proiectul de hotdrAre gi

il

avizeazd favorabil sau

nefavorabil. Comisia poate formula amendamente pe care le propune plenului Senatului.

(5) Proiectul de hot5rAre, avizal de cdtre comisia de specialitate, este retrimis Biroului
permanent, impreund cu amendamentele propuse.

(6) Biroul permanent transmite membrilor Senatului, cu cel putin cinci zile inainte de
qedin{a in plen a Senatului, textlll initial al proiectr,rlui de hotdrAre, precum 9i amendamentele
propuse de catre comisii, gi ii informe azd cu privire la avizul acestora.

(7) Proiectul de hotdrAre este introdus pe agenda proximei qedin{e de Senat, unde este
supus dezbaterii gi adoptdrii prin vot.

(8) Inainte de inceperea dezbaterilor, iniliatorul proiectului prezinta motivatia care a
determinat iniliativa. in caz de absenld a initiatorului, preqedintele de gedintd va da citire
argurnentaliei trimise de cdtre acesta. Senatorii pot solicita explicalii gi pot formula
amendamente.

(9) Proiectul de hotdrdre se adoptd, prin vot, arlicol cu arlicol. Se poate solicita votarea
in bloc a unui proiect de hotdrAre, doar dacl nu existd amendamente.
(10) DupA votarea articol cu articol, proiectul de hotdrAre este votat in ansamblul sdu.
Pentru adoptarea unui proiect de hotdrAre avizat favorabil de citre comisia de specialitate este
necesar votr,rl majoritdtii simple a celor prezenli.

Art.29.(1) HotdrArile Consiliului de Adrninistralie sunt monitorizate de Biror.rl permanent al
Senatului.

Procedura de vot

Art.30.(1) Votul poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprimd prin ridicarea mAinii.
(3) Numararea voturilor se face, de reguld, de cdtre secretarul SenatLrlui. Orice membru
al Senatuh,ri poate cere renumdrarea voturilor. La solicitarea votantilor, voturile minoritare vor
fi efectiv nominalizate in procesul verbal al gedinlei.
(4) Semnificalia votr"rlui este: pentru, contra sau ablinere. Un membru al Senatului poate
opta doar pentru una dintre aceste exprimdriin cadrul unui anumit vot.
(5) VotLrl secret se propune de cdtre Biroul permanent odatd cu convocarea gedin{ei
Senatului qi se aprobd cu majoritate simplS.

Evidenfa qedin{elor

Art.31.(1) Secretarul Senatului are obliga{ia de a line eviden{a activit5lii Senatr,rlui.
(2) Consiliul de Administratie este obligat sd pund la dispozilia Senatului universitar o
'lirgu Mureg dedicata
secfiune speciali in pagirra de Internet a Universitd{ii "Petru Maior" din
activitAtilor acestui for. Aceastd sec{iune este gestionatd exclusiv de Biroul permanent al
Senatu lu i, cu sprij inu I depaft amentLr h,r i func{ional al un ivers it5tii.
Informarea Senatului gi a senatorilor

Art.32.(1) Preqedintele Senatului poate solicita Consiliului de Adrninistralie informafii

9i

documente.

(2) La cererea preqedintilor comisiilor de specialitate, pregedintele Senatului po ate
solicita Consiliului de Administralie informatiile qi documentele necesare referitoare la
domeniul lor de activitate.
(3) Senatorii au dreptul de a cere informalii gi documente prin intermedir,rl Preqedintelui
Senatr-rlui sau al pregedintilor comisiilor.
(a) in cazul in care Consiliului de Administra{ie nu rdspunde in termenele prevdzute,
Pregedintele Senatului poate invita Rectorul in plenul Senatului.

Art.33. lntervenliile din

cadrul gedin{elor in plen ale Senatului nu pot

video lbrd aprobarea Senatului.

fi inregistrate audio

sau

CAPITOLUL ilI
STATUTUL SENATORULUI
Exercitarea mandatului de Senator

Art.34.(1) Senatorul are obligalia de a veghea asupra libertd{ilor qi valorilor academice in
conformitate cu legile in vigoare gi Carta Universitilii "Petru Maior" din Tirgu Mureq.
(2) Mandatul de Senator se exercitd frrd nicio constrdngere. Libertatea de opinie gi de
exprimare a acestuia este garantatS.

Art.35.(1) Senatorii intri in exerciliul mandatului la data intrunirii legale a Senatului,

sub

condilia validdrii rezultatului alegerilor.
(2) Calitatea de Senator inceteazdla data intrunirii legale a Senatului nou ales. Calitatea
de membru al Senatului inceteazd, de asemenea, in caz de renunlare la mandat din motive
personale, de pierdere a statutului avut in momentul alegerii (prin demisie, pensionare,
absolvirea studiilor, exmatriculare etc.), de incompatibilitate ori de deces.
(3) Senatorul care renun{6 la mandat nu poate reveni asupra deciziei.

Constatarea conflictului de interese gi a incompatibiliti{ilor

Art.36. Conflictul de interese gi starea de incompatibilitate a Senatorului este definit[ prin
Legea educaliei nalionale nr. ll20Il qi Carta Universit[1ii "Petru Maior".
Art.37 . Membrii Senatului declard situatia de incompatibilitate in termen de 15 zile, ori de c6te
ori aceasta apare.

Art.38.(1) Declaraliile de incompatibilitate se depun la secretarul Senatului.
(2) Evidenfa declara{iilor se consefiinedzd intr-un registru special, care se pdstreazd,la
secretarul Senatului.

Art.39.(1) Senatorul care se afld in situalie de incompatibilitate o va soluliona in 30 zile de la
data aparifiei acesteia.

(2) DupA expirarea termenului prevSzut la alin.(l), Senatorul care continud si se afle
intr-un caz de incompatibilitate este suspendat din func{ie pdnd la data solulionirii situafiei.

Absen{e

Art.40.(l) Senatorii sunt obliga{i sa participe la lucr[rile Senatului qi sd igi

inregistreze

prezenla in eviden{a

{inuti de secretarul Senatului.
(2) Senatorul care nu poate lua parte la gedin{d este obligat
cunoqtinla pregedintelui Senatului sau secretarului Senatului.

s[ aducd aceasti situafie la

Prezentul regulament a fost aprobat in qedin{a Senatului UniversitSlii "Petru Maior" din Tirgu
Mureg din 12.04.2012 qi intr[ in vigoare la data aprobdrii.

Preqedintele Senatului Universitl i "Petru Maioroo din Tirgu MureE,
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