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Hotărâre nr.  5/05.04.2018 
 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 192, alin. (1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, 

precum și prevederile art. 25 la Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Etică și 

Management Universitar - CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017, Consiliul CEMU a adoptat Hotărârea 

de a respinge sesizarea înregistrată cu  nr. CEMU 31/01.08.2017 a  domnului Virgil Marc, în ședința din data 

de 5 aprilie 2018, în unanimitate (cu un număr  de 11 voturi “pentru”). 

Membrii CEMU au constatat următoarele:  

În urma analizei sesizării și a punctului de vedere primit de la comisia de etică a Universității de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară din Cluj – Napoca, Consiliul CEMU a respins sesizarea.  

Potrivit prevederilor art.207 alin.(21) din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale, aşa cum a fost modificată şi 

completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49/2014, funcţiile de conducere, printre care şi cea de 

prorector, reprezintă funcţii a căror desfăşurare nu presupune prerogativa de putere publică. 

În acest context, potrivit prevederilor art.2 alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, funcţia publică, pentru a fi compatibilă sau nu cu o altă funcţie, reprezintă ansamblul 

atribuţiilor şi responsabilităţile, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică 

de către administraţia centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome. 

În speţa de faţă era necesar ca funcţia de prorector să presupună realizarea de prerogative de putere publică şi 

nu numai una singură, cea de deputat, în care poporul l-a ales. 

Ca urmare, în prezent, calitatea de deputat este compatibilă, legal şi ca urmare şi moral, cu cea de prorector, 

persoana în cauză putând ocupa cele două funcţii. 

Documentele care au stat la baza hotărârii: 

 Adresa cu memoriul domnului Virgil Marc înregistrata cu nr. CEMU - 31/01.08.2017  

 Punctul de vedere al comisiei de etică a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

din Cluj – Napoca  înregistrat  nr. CEMU - 28/01.03.2018. 

 

 

 

Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar, 

Gheorghe Iancu  


