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CAPITOLUL I
OR(;ANIZAREA SENATULUI UNIVERSITAR

Constituirca SenítuIui univeritir
Art.1. ( 1) Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară. garantează Iibertatea
academică i autonomiu universitară Şi este ceI mai înalt lr de decizie i deliberare Ia nivelul
un i VCľS ităt i
(2) Senatul uniersitar îi desIoară activitatea în conĺbrmitate cu prevederile Le:i
CĆl11c((/iL'i na(ionaĺc 11ľ. I2Oi 1, ale Carhi Uni';si/ć?(ii'Peiťii Aĺaioî şi CLI propri iIe
reglementări interne.
(3) I Iotărârile Senatului sunt definiti e şi obligatorii pentru toate organismele

deliberati've executiv—administrative i pentru întreaga comunitate universitară. I Iotărările pot
modi ficate numai de către Senat.
(4) Toate structurile academice, administrative i executie ale Universităţii sunt
subordonate Senatului i au obligaţia de a răspunde solicitărilor i interpelărilor acestuia sau ale
comisiilor sale de specialitate.
(5) Senatul universitar beneficiază de spaţii. logistică Şi personal necesare îndeplinirii
sarcinilor sale.

(6) Resurscle łłianciare neccsare f ncţianării Senaiului sunt prevăzute în bugetul
Universitătii Petru Maior din TîrgŁi Mure.
Cornponcn(i Seiiatului
ArŁ2, ( I ) Senatul universitar este alcătuit din 75% reprezentanţi ai personal ulu i didactic şi de
cercetare titular şi 25% reprezentanţi ai studenţilor.
(2) Numărul memhrilor Senatului universitar este 36. iar Conlponenia sa este cea
rezultată in urma alegerilor universitare.
Pctru Maior din Iirgu
(3) Membrii Consiliului de Adm nistratie aI Universităt
Mure nu pot fi membrii ai SenatulLii uni ersitar, Din Senat nu pot fitce parte directorii de
departamente i prodecani i.
(4) Memhrii Senatului univeritar se aleg cunform mctodologiei de alegeri universitare.
Art.3, ( I ) Mandatul Senatului universitar este de patru ani.
(2) () persoină poate fi aleasă ca memhru al Senatului uni ersitar pentru maximum trei
mandate consecutive. conform legii.
(3) Membrii personalului didactie i de cercetare pot fi alei în Senatul uniersitar dacă
au calitatea de tiiular în Universitatea “Pet ru Maior" din Tîrgu Mure. iar reprezentanţii
siudenţilor dacă sunt înmatriculaţi în Universitatea “Petru Maior" din Fîrgu Mure i
indeplinesc conditiile slabilite prin metodologia de alegeri specifcă.
(4) Meinhri i Senatul ui îi păstrează mandatul atăta timp căt nu l i se modi łică statutul
avut în momentu l alegeri i.
(5) Senatul în exercitiu se consideră dizolvat în ziua întrunirii noului Scnat.

Organcle şI structurilc (uncţionale alc Senatului
Art.4. ( I) Preşedintele Scnatului
(2) Viceprcşedintele Scnatului
(3) Biroul Permanent aI Senatului
(4) Comisiile permanente
(5) Sccretariatul Senatului
Atribuţiile Senatului
Art.5. Senatul universitar are următoarelc atribuţii:
(1) elaboreuză şi adoptă Carta Universităţii “Petru Maior" din Tirgu Mureş in urma
dezbaterii cu membrii comunităţii universitare;
(2) amendcază Carta Universităţii “Petru Maioť' din Tirgu Mureş;
(3) aprobă, Ia propunerea Rectorului, PIanuI strategic de dezvoltarn instituţională pe
termen mcdiu (a unui mandat) şi planurile operaţionalc anuale;
(4) aprobă. Ia propunerea Rectorului, structura şi organizarea universităţii;
(5) aprobă anual, Prok'ciul ck bugei şi, respectiv. Exccuęia bugeiară:
(6) elaborează şi aprobă Codul de asigurare a caliiöj'ii şi Codul ik' elicö şi deoniologie
prqţěsionalä imiversilarcí;
(7) aprobă Codul irniversilar al drepiurilor şi obligaţiilor siudcmiului, cu respectarca
prevcderilor C'odului drcpiurilor şi obligafiilor siudvniului elaborat In condiţiile legii;
(8) validcază numirea prorectorilor şi a rezultatelor concursurilor publice pentru
ocuparea funcţiilor de dccani;validcaza numirea prodecanilor si a dircctorilor de departamente.
(9) aprobă rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic şi de
cercetare;
( I 0) aprobă, Ia propunerea Rectorului. sancţionarea personalului cu pcrformanţe
prolésionale necorespunzătoare., In baza unei metodologii proprii aprobatc In condiţiile legii:
( I 1) aprobă, Ia propunerea Consiliului de Administraţie. a comisiilor sale dc specialitate
sau a unei treimi din personalul didactic şi de cercetare titular ln Universitatea lk'tru Maior"
din Tîrgu Mureş, regulamentele şi metodologiile privind:
a) admitcrea, organizarea. desfllşurarea şi lînalizarea programelor de studii universitare
şi postuniversitare;
b) ocuparea posturilor didaetice şi de cercetarc;
c) conferirea titlurilor de Doctor Honoris Causu, Profesor Honoris Causa, Senator de
Onoare, a calităţii de membru aI comunităţii universitare şi a oricărnr altor distincţii onoriliee;
d) taxele ce pot fi percepute, reducerea acestora şi scutirea de plată:
e) recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii elixtuate In ţara sau
In străinătate:
1) evaluarea periodică a rezultatelor şi perlbrmanţelor personalului didactic şi de
cercetare din universitate;
g) cuantilicarea In ore convenţionale a diferitelor activităţi prevăzute In norma
didactică, In conformitate cu Iegea;
h) modalităţile de colahorare dintre structurile de conducere ale Universităţii “Petru
Maior" din Tlrgu Mureş şi sindicatele personalului didactic, de ccmetare, tehnic şi
administrativ şi organiz.aţiile studenţeşti legal constituite;
i) orice alte aspecte ale activităţii pwIsionale şi ştiinţilice:
(12) In eazul revocării rectorului dc către MLCTS, desemnează un prorector care să
reprezinte universitatea şi care devine ordonator de credite;
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( I 3) aprobă înli intrea, functionarea, reorganizarea i deslîinţarea structurilor de

învăţământ şi cercetarc din Universitatea “Petru Maior" din Tîrgu Mure;
(14) aprobă modalităţile în care se desfîioară acţiunile dc coopcrare la nieI naţional i
i nternal ion a l:
( I 5) aprobă înĺiintarca de Iijndaţii sau asociaţii i acordarea dreptului de administrare i
íblosinţă asupra octivelor patrimoniale;
( l 6) aprobă anual. înaintc de înccperea anu Iu i un i ersitar. structura unului. calendaru I
activităţilor educationale specilice semestrelor universitare de studiu. precum i regulamcntul
privincl activitatea proĺ'esională a studenţi lor;
(17) aprobă planurile de învătământ ale programelor cle studii universitare;
( l 8) aprobă anularea de către Rector a certificatelor sau diplomelor de studii. ulunci
când se dovedeste că acestea s-au obţinut prin încălcarea prevederilor Codului de etică i
cleontologie uni ersitară;
(19) aprobă anual programele de studii universitare de licenţă, pe care le oferă
Universilalea Petru Maior" din Tîrgu Mure
(20) aprobă anual programele de studii oĺîrite în cadrul domeniilor acreditate sau
autorizate provizonu pentru studiile universitare de master
(21) stabiIete numărul membrilor şi componenţa Biroului electoral desemnat să
coordoneze procesul de alegeri pentru structurile i funcţiile de conducere;
(22) aprobă, în situaţii speciale, la propunerea conducătorului de doctorat i in limita
ľondurilor disponibile, prelungirea cu 1—2 ani a duratei programului de studii uni\ ersitare de
doctorat;
(23) aprohă statele de füncţii ale personaluIui didactic i de cercetarc, precum i
numărul posturilor pentru personalul auxiliar didactic i cel auxiliar de cerceture:
(24) poate decicle mărirea normei didactice săptămânale minime legale. cu respectwen
standardelor de asigurare a calităţii. Iíră a depăi Iimita maximă prevăzută de lege;
(25) aprohă o reducere a normei didactice pentru persoilul carc exercită o ľuncţie de
conducere în cadrul universitătii sau de îndrumare i control in cudrul Ml Cĺ 5. în condiţiile
Ieii:

(26) aprobă, pe baza propunerilor Consiliului de Administraţie. ełictuarea de activităţi
didactice sau de cercetare de către personalul titular al universităţii îii alte instituţii de
învătământ superK)r;
(27) aprobă acordarea anului sabatic. conlbrm legii
(28) aprobă ĺhrmaţiunile dc studiu şi dimensiunile acestora, în acord cu cerinţcle
respectării standardelor de calitate, conlörm legii;
(29) aprobă sancţionarea disciplinară în condiţiile legii:
(30) aprobă componenţa comisii Ior de analiză numite de Rector pełtru investigarea
abateri lor discipl inare săvârşite de membri i comunităţi i un iversitare
(31) stabileşte plaľoanele de cheltuieli ce pot fi dispuse de Rector, cu aprobarea
Consiliului de Administratie
(32) decide în orice alte domenii de activitate univcrsitură. în ucord cu legkluţia în
v igoare

Art.6, Senatul universitar încheie cu Rectorul confirmat un contract de mmagement,
cuprinzând criteriile şi indicatorii de perłbrnianţă managerială. drepturile şi obligaţiile părfilor
contractua I e.
ArL7. Senatul aprobă, anuaL ceI târziu în luna niartie, raportul Rectorului cu privire la starea
univ ersităţii. care trebuie să eonţină:
a) situaţia financiară a univcrsităţii. pe surse de finantare i tipuri de cheltuicli:
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h) situaţia privind programele de studii:
c) situatia personalului instituţiei;
d) situatia privind rezultatele activităţilor de cercetarc:
c) situaţia asigurării calităţii activitătilor din cadrul universităţii
l situa[ia respectării eticii universitare i a eticii activităţilor dc cercetarc;
g) situaţia posturI lor acante;
h) situaţia inserţiei proťesionale a absolvenţilor din promoţiile prcccdentc.
‘

Art.8. Solicitările individuale ale membrilor comunităţii academicc. carc. în temeiul
prevederilor legii sau ale Cartei univcrsitarc sunt de competenţa SenatLllui, sc adresează
acestuia. în scris, prin intermediul PreedintelLIi său.

Senatul în exerciţiu are obligaţia să organizeze. cu minimum ase luni înainte de
mandatului său. reFerendumul privind stabil irca modal ităţii de desemnare a
să elahoreze i să aprobe metodologia privind alegerca structurilor universitare de
i ocuparea funcţiilor de conducere.
(2) Finalizarea proceselor de alegeri trebuie ĺîcută înainte de expiravea mandatului în
curs al Senatu l u i un i versitar.
Art.9, ( l )
expirarca
rectorului.
conduccre

PrceđintcIc Senatului. Coiupctenţe şi ItriI)uţii

Art.1O.( l ) Senatul universitar
desemnează un Preşedinte, ales prin vot secret în prima
edinţă a Senatului nou alcs
(2) Precdintele arc următoarele atribuţi i
a) convoacă plenul Senatului în edinţă ordinară sau cxtraordinară. precum i comisiile
de specialitate
b) propuiie ordinea de zi a edintelor Senatului
c) conduce edin[ele Senatului
d) semnează procesele erbale alc ed inţelor SenatuluI i hotărâri le Senatului
e) eprezintă Senatul în raportunlc cu conducercu exccutivă şI administrativă a
t Jniversităţii
1) transmite hotărârile Senatului conducerii cxecutive i administrative a Universităţii şi
urmăreşte modul de îndeplinire al acestora, inlbrmând Senutul în mod corespunzător.
g) invită, în numcle Senatului, reprezentaţii structurilor executive sau administrative ale
Universităţii sau transmite acestora interpelări scrise din partea Senatului.
‘

(3) Preedintele Sena[ului poate fi revocat de către Senat în caîul încălcării grave sau
repetate a îndatoririlor sale. Procedura revocării poate tî iniţiată în scris i cu indicarea
niotivelor acesteia de cel puţin o treime din numărul Senalorilor. Rcv ocarea prcedintelui
Senatului se hotărăte cu o majoritate de două treimi din numărul Senatorilor. ln caz de
vacantare a ťuncţiei de prcedinte al Senatului. respectiva itincţie va fi îndeplinită de vice—
preedinte. până la alegcrea noului preşcdinte.
(4) Vice—preedintele. secretarul i reprezentantul studenţilor
fl revocaţi din lunc(ie
prin votul direct i secret al membrilor Senatului, cu majoritate de două trcimi. lniţiativa dc
revocure poale aparţinc prcşcdintelui Senatului sau unui grup de minimum o trcimc din
membrii Scnatului.
(5) Preediniele unei comisii de specialitate Poate fi revocat din Íincţie prin votul direct
Şi secret al membrilor comisiei, cu majoritate de două treim i. lniţiativa de revocare poate
aparţine Preşedintelui Senatului sau unui grup de minimum o trcimc din membrii comisiei.
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Art. l 1. PreedinteIe raotează în edinteIe ordiare activitatea Biroului peranent de Ia
precedenta ed uiţă a Senatu lui universitaľ.

Biroul

perinancnt

iI SenituIui univcrsitaľ

Art.12.( ) Functionarea Se natului universitar între două sedinte este asie,urată de biroul
peĺmanent. Biroul permanent al Senatului se constituie din: preedinte, vice—preedinte,
secretar, un student i preedinţii comisiilor de spccialitate.
(2) l n prima edinţă de după încheierea procesului de desemnare a structurilor de
conducere, membri i Senatului propun ‘ice—preedintele i secretarul. Reprezentantul
studcntilor este propus de către aceştia.
(3) Alegeľea vice—preśedintelui, secretarului i reprezentantului sludenţilor se lice
individual, prin vot direct şi secret, cu majoritate simplă.
(4) Preedinţii comisiilor de specialitate sunt alei de către membrii comisiilor, prin ot
direct şi secret, cu majoritate simplă.
‘

Comisiile Scnatului

Art. I 3.( I ) Senatul universitar stabilete comisi i de special itate. prn care controlează
acti itatea conducerii executive a instituţiei i a Consiliului de Administraţie. Rapoartele de
monitorizare i de control sunt prezentate periodic si discutate în Senatul universitar, stând la
baza rezolutiilor Senatului universitar.
(2) Comisiile de specialitate ale Senatului uniersităţii sunt urinătoarele:
a) Comisia pentru programele de studi i de licenţă. masterat. doctorat i lbrmue
continuă:
b) (om isia pentru cercetarea tiinţi lică. proiectele rinanţate din tbnduri europene i
activităţi de relaţii publice i parteneriate interne şi externe
c) Comisia pentru activităţile economico—linanciare, tehnice i administrative
d) Comisia pentru strategii i monitorizarea programelor de management a]e
Consiliului de Ádministratie
e) Comisia pentru asigurarea calităţii, evaluării academ ice i acreditării
f) Comisia pentru activităţi sociale, culturale şi sportive ale studenţilor:
g) Conusia de etică.
Art.14.( 1) Numărul de memhri din lecare comisie de specialitate este aprohat de către Sena(ul
un i vers i tar.
(2) Fiecare comisie de specialitate va avea în componenta sa minimum un student.
Art.15.( l ) Fiecare membru aI Senatului thce parte dintr—o singură comisie de specialitate.
Preedintele. v ice—preedintele. secretarul i reprezentantul studenţilor în biroul permanent nu
litc parte din nicio comisie de specialitate.
(2) Penlru repartizarea în cadrul unei comisii de specialitate. flecare cadru didactic i de
cercetare membru al Senatulu i va depune o listă de opţiunl la secretariatul Senatului. ln cazu I
în care sunt mai mu Ite sol icitări decât numărul de mem bri ai une i com isii. repartizarea se va
lice tinându—se cont de Ftptu l că flecare lcu ltate poate avea cel mult doi senatori într—o
comisie de specialitalc i de competenţele candiclati]or pentru respccti a lincţie.
(3) Preedintele. vice—preedintele, secretarul i reprezenlantul studenţilor în biroul
pernlanent repartizează iueinbrii Senatului pe com isii.

(4) Prcedintele Seiuitului va conoca reunirea comisi lor de specialitate în maxim apte
zile de Ia data încheierii procesului de desemnare a structurilor de conducere. pentru alegerea
preed i nţi Ior coni i s i i lor.
Art.16.( l ) Fiecare comisie de specialitate constituită îşi va stabili propria procedură de
ľunctionare.
(2) ln domeniul lor de activi[ate, comisiile de specialitate au următoarele atribuţii:
a) examinează proiectele consiliului de administraţie, ale biroului permanent sau ale
mcmbrilor Senatului, în vederea elaborării hotărărilor, rapoaríelor, rezoluţiilor sau avizelor:
b) eĺctuează analize i prezintă rapoarte biroului permanent sau plenului Senatului;
c) dezbate şi dă avize ş rezoluţii asupra altor probleme transmise de biroul permanent
sau de plenul Senatului;
d) îndeplinete alte atribuţii hotărâte de către Senatul universitar.

CAPITOLUL I I
1)ESFĂŞURAREA LUCRĂRILOR SENATULUI LNIVERSITAR
Şediiiţclc

i zictcle Senatului

Aľ.17.( l ) I Iotărârile Sena[ului se iau în edinţe plenare.
(2) Şedinţele Senatului se desfíoară în prezenţa a ceI puţin două treimi din totalul

membrilor.
(3) Senatu] universitar se întruncte în şedinţe ordinare, de regulă trimestrizil, şi în
edine extraordinare.
(4) Dacă, în cadrul unei edinţe ordinare sau extraordinare, cvorumul nu se întrLlneşte la
data stahi l ită. Preed intele Senatului poate solicita o reprogramare a edinţei Senatului în
termen de minim 24 de ore i de maxim o săptămână. ln cadrul acestor edinţe reprogramate.
cvorumul minim este de 50% + 1 din membrii Senatului.
AľŁI 8.( 1) Şedinţele ordinare ale Senatului universitar se deslîoará de cel puţin patru ori pe

an.
(2) Preedintelui Senatului con\ oacă edintele ordinzire, l zi începutul fiecărui an
uni\ ersitar. Pre,edintele Scnzttului va comunica membrilor Senzttului plzinitcarezi acestor
edinţe. De regulă. edintele de Senat nu se programează în timpul vaczinţelor.
(3) Convocarea Senatului se Iice prin comunicarea de călre Preedintc sau de către
vice—preedinte. prin intermediul datelor de contact ale membrilor Senatului.
Art.19.( l ) Senatul Universi[ăţii “Petru Maior" din Tîrgu Mure se poute întruni i în edinţe
extraordinare, la cererea Rectorului sau a cel putin o treime din numărul membri lor Senatului.
(2) Şedinţele extraordinare sunt convocate de către Preedintele Senatului, de regulă, cu
minim şapte zile înainte de data efectivă a întrunirii, în urmu analizei de către Biroul permanent
zi

obligaţiei convocării.

Art.20. edintele ordinare ale Senatului 1. niversitătii Petru Maior' din Tîrgu Mure se vor
deslîîura în prezenţa preedinteIui Senatului sau zi vice—preedinielui. In cazul în care acetia
nu pot prezenţi. va l desemnat un alt membru al Senatului care ă conducă edinţa.
Art.21 Senatul Universităţii “Petru Maior din Tîrgu Mureş adoptă hotărări. Se pot adopta, de
aseinenea, rezoluţii, mesaje, declaraţii.
6

Art.22. I Iotărârilc Scnatului. prccum şi orice al( act, se iau cu votul majorităţii membrilor

prezenţi.
Art.23. Drep(uI

la oi. se exercită pcrsonal i direct. Drcptul Ia vot nu poate IÎ delegaL

Art.24. Membrii Senatului Lnivcrsităii Ietru Maior" din TÎrgu Murc sunt obligaţi să
semneze de prczent înainte de începerea edinţei Scnatului.

ArŁ25. Secretarul Senatului Iiniversitătii"Petru Maior" din lîreu Murc are obligaţia de a
publica pe pagina de Internet prezenţa memhrilor Senatului la edinte. ordinea de zi i
procesele verbale ale edinţelor de SenaL

Art.26.( l ) Şedintele Senatu lu i Universităti i Pctru Maior" din Tîrgu Murc sunt deschise
tuturoľ angajatilor i studenlilor Universitătn Petru Maior" din lîrgu Murc. În limita locurilor
disponibile i în conditiile respectăn i ordinii în sală.
(2) Acccsul persoanelor terţe este pcrmis numai cu aprobarca Senatului, cu majoritatea
simplă a cclor prezenţi. PentrLl aceştia se asigură locuri distincte În sala de edinţe.
AcI1(Ia şc(IinţcIor Senatului
Art.2'7.( I ) Biroul permanent aI Senatului stahi Iete agenda edinţc Ior Scnatu Iu i. edinţek
extraordinarc ‘ or inclucle. obligatoriu, cel puţin un ptlnct pc agenda edin1ci În concordanţă cu
solicitarea carc a dus Ia organizarea respectivei cdinţe.
(2) Propuncrea privind agenda edinţei se transmite membrilor Senatului cu ccl puţin
cinci zile Înaintc de cdintă, cu excepţia edinţeIor extraordinare.
(3) Agenda sc adoptă prin vot deschis, cu majoritate simplă. la începutul Çiccărei

cdinţe.
(4) Agenda va conţine un punct Diveisc În care membrii Senatului pot ridica În discuţie
diverse probleme de interes din viaţa UPM sau adresa interpelări conducerii executive a IJPM.
(5) Dezbaterea unor probleme urgcnte în alăra ordinii de zi carc a lbst p1lblicată se
poate lîice numai pe baza aplicării procedurii iniţiativei de urgenţă, Iniţiativa de urgenţă poatc
Fi promovată de preedintelc Senatului. de precdmţi comisiilor de specialitate (în baza
hotărârii comisiei) sau de un grup de cel puţin zece senatori. lniţiativa de urgenţă se moţi ează
se prezintă În scris secretarului Senatului cu cel puţin 48 dc orc înaintca şedintei Senatului.

Í)csfăşurarea actii ităţii Scnatului
Art.28.( l ) Senatul Iucrează în plen şi pe comisi Ilotărârile se iau conlbrm acestui regulament.
(2) Proiectele de hotărâri ale Senatului sunt înaintatc biroului peľimulełlt de cătrc
membri i Scnatu 111 i sau de către Rector.
(3) I3iroul permanent trimite proicctul cle hotărâre uneia sau mai multor comisii de
specialitatc.
(4) Comisia de specialitate dezbate proicctul de hotărâre i ÎI avizează Iivorahil sau
nelÎvorabi 1. Coni isia poate lormu la amenclamente pe care le propune plellultl i Senatu l ui.
(5) Proiectul de hotărâre. a\ izat de către comisia de specialitatc. este rctrimis ł3iroului
permanent. Împreună cu amendamentele propuse.
(6) Birou l pcrmancnt lransm ite membri Ior Senatulu i. cu cel puţ in cinci zi le înainte de
edinţa în plen a Senatului. textul iniţial al ploiectllui de hotărârc. precum i amcndamentele
propuse de către eomisii,
Îi inlbrmează cu privire la avizul accstora.
.
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(7) Proiectul de hotărâre este introdus pc agenda proximei edinţe de Senat, unde este
supus debaterii i adoptării prin vot.
(8) Inainte de începcrca dezhaterilor, initiatorul proiectului prezintă motivaţia care a
determinat iniIiativa. In caz de absentă a initiatorului, preedinteIe de edintă va da citire
argumentaţiei trimise de către acesta. Senatorii pot solicita explicaţi i şi pOt formula
a m en dam e n te
(9) Proieclul de hotărâre se adoptă, prm vol, articol cu articoL Se poate solicita votarea

proiect dc hotărăre, doar dacă nu există amcndamente.
(10) După otarea articol cu articol. proiec[ul de hotărâre este \ otat în ansamblul său.
Pentru adoptarea unui proiect de hotărăre avizat Itvorahil de către comisia de specialitate este
necesar votul majorităţii simple a celor prezcnţi.

în

bloc

a unui

Art.29.( I ) Flotărârilc Consiliului de Administratie sunt monitorizate de Biroul permanent al

Senatului.
Procedura de Vot
Art.30.( l ) VotLIl poate łi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprimă prin ridicarea mâinii.
(3) Numărarca voturilor se thce, de regulă, de către secretarul Senatului, Orice membru
al Scnntului poate cere renumărarea voturilor. La solicitarca votanţi lor, voturile minoritare vor
íî eiëctiv nom inal izate în procesul verbal al şedinţei.
(4) Semnilîcaţia votului este: pentru, contra sau abţinere. Un mcmbru al Senatului poate
opta doar pentru una dintrc aceste exprimări în cadrul unui anumit vol.
(5) Votul secret se propune de către Biroul permanent odată cu convocarea edinţei
Senatului i se aprobă cu majoritate simplă.

Evidenţa edin(cIor

Art.31.( 1) Secretaru l Scnatului are obligaţia de a ţine evidenţa acti\ ităti i Senatului.
(2) Consiliul de Administraţie este obligat să pună la dispoziţia Scnatului uniersitar o
sectiune specială în pagina dc Internet a Universităţii “Petru Maior" din Tîrgu Mure dedicală
activităţi Ior acestu i kr. Această sectiune este gestionată excIusi de I3 irou l permanent aI
Scnatului, cu sprij inul departamentului Iincţional al uni\ ersită[ii.
Informarea Senatului şi a senatorilor
Art.32.( l ) PreedinteIe Senatului poate solic ita Consi Iiului de Adm in istratie in łbrmaţi i Şi
docu m cnte.
(2) La cererea preşedinţilor comisiilor dc specialitate, prcedintele Senatului po ale
solicita Consi Iiului de Administratie inlbrmaţiile şi documentele necesare releritoare la
domeniul Ior de activitate.
(3) Senatorii au dreptul de a ceie inlörmatii şi documente prin intermediul PreedinteIui

Senatului sau al preedinţiIor comisiilor.
(4) ln cazul în care Consiliului de Adminislralie nu răspunde în ternienele prevăzute.
PreedinteIe Senatului poate invita Rectorul în plenul Senatului.
Art.33. Inter enţiilc din cadrul şedintelor în plen ale Senatului nu pot íî înrcgistrale audio sau
video lîîră aprobarea Scnatului.

x

CAPITOLUL III
STATUTIJL SENATORULUI
Exercitarea mandatului de Senator
Art.34.(l) Senatorul are obligaţia de a veghea asupra Iibcrtăţilor şi valorilor academice în
conĺormitate cu Iegile în vigoare şi Carta Universităţii ‘Petru Maior" diii Tîrgu Mureş.
(2) Mandatul de Senator se exercită tră nicio constrângere, Libertatea de opinie şi de
exprirnare a aeestuia este garantată.
Art.35.( 1) Senatorii intră în exerciţiul rnandatului la data întrunirii legale a Scnatului, suh
conditia validării rczultatului alegerilor.
(2) Calitatea de Senator încetează Ia data întrunirii Icgale a Senatului nou ales. Culitatca
de rnernhru al Senatului încetează, de asemcnea, în caz dc renunţare Ia rnandat din rnotive
personale, de pierdere a statutului avut în rnomentul alegerii (prin dernisie, pensionare.
absolvirea studiilor, exrnatriculare etc.), dc incornpatibilitate ori de deces.
(3) Senatorul care renunţă la rnandat nu poate reveni asupra decizici.

Constatarea conflictului de interese şi a incompatibilităţilor
Art.36, Conflictul de interese şi starea de incornpatibilitate a Scnatorului este definită prin
Legca educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi Carta Universităţii ‘Petru Maior".
Art.37. Mernhrii Senatului declară situaţia de incompatihilitate în tcrrnen de 15 zile, ori de câte
ori accasta apare.
Art.38.(l) I)eclaraţiile de incornpatibilitate se depun la secretarul Senatului.
(2) Lvidenia declaratiilor se consernnează într-un registru special, care se păstrează la
secretarul Senatului.
Art.39.(l ) Senatorul carc se află în situaţie de incompatibilitate o va soluţiona în 30 zile de la
data apariţiei acesteia.
(2) După expirarca terrnenului prevăzut la alin.Ç1), Senatorul care continuă să sc afle
într-un caz de incornpatihilitate este suspendat din funcţie până la data soluţionării situaţiei.

Absenţe
Art.40.(l) Senatorii sunt obligaţi să participe Ia lucrările Senatului şi să îşi înregistreze
prezenţa in evidenţa ţinută de secretarul Senatului.
(2) Senatorul care nu poate Iua parte la edinţă estc ohligat să aducă această situatie la
cunoştinţa prcşedintelui Senatului sau secretarului Senatului.
Prezentul regularnent a löst aprohat în şcdinţa Senatului Universităţii “Petru Maior" din
Mureş din 12.04.2012 şi intră în vigoare la data aprohării.
Preşcdintele Senatului Universităţii “Petru Maior" din Tîrgu Mureş,
Prof univ dr CornełJF
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