Hotărâre nr. 61/27.02.2020
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 – 280/29.10.2019 formulată
de domnul prof. univ. dr. Eduard Edelhauser, privind starea de incompatibilitate pentru Rectorul
Universității din Petroșani, prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai în ședința din 27.02.2020, în
unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea depusă de prof. univ. dr. Eduard Edelhauser, înregistrată cu nr. 280/29.10.2019.
2. Documente suplimentare depuse de prof. univ. dr. Eduard Edelhauser, înregistrate cu nr.
CEMU-320/28.11.2019.
3. Adresa Comisiei de Etică Universitară a Universității din Petroșani, înregistrată cu nr.
CEMU-329/09.12.2019.
4. Adresa Judecătoriei Petroșani, înregistrată cu nr. CEMU-345/23.12.2019.
Membrii CEMU au constatat următoarele:
Prof. univ. dr. Eduard Edelhauser, prorector demis în anul 2019, sesizează, prin adresa nr.
280/29.10.2019, depusă la CEMU, starea de incompatibilitate pentru Rectorul Universităţii din
Petroşani, prof.univ.dr. Radu Sorin Mihai. Potrivit domnului Eduard Edelhauser şi a Sentinţei
Penale nr.253/2016 din 23.08.2016, domnului Radu Sorin Mihai i s-a aplicat o pedeapsă penală de
135 zile amendă, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.
Judecătoria Petroşani, prin adresa înregistrată la CEMU cu nr. CEMU-345/23.12.2019, confirmă că
sentința penală a rămas definitivă prin neexercitarea căii de atac la data de 7 septembrie 2016. Prin
aplicarea acestei pedepse şi având în vedere art. 124 alin. (1) lit. c) și art. 130 alin. (1) lit. a) din
Legea Educației Naționale nr. 1/2011 şi art. 381 alin. (15) lit. d) din Carta Universității din
Petroșani (aflată în vigoare la data depunerii sesizării), prof. univ. dr. Eduard Edelhauser consideră
că există o stare de incompatibilitate pentru rectorul Universității din Petroșani, care poate conduce,
în baza art. 125 din Legea educației naționale nr. 1/2011, la revocarea acestuia din urmă.
Prin adresa 294/04.11.2019, CEMU a solicitat punctul de vedere al Comisiei de Etică a
Universităţii din Petroşani. Comisia de Etică a Universităţii din Petroşani (CEU-UPet) a răspuns
solicitării prin adresa înregistrată la CEMU cu nr. 329/09.12.2019. În punctul de vedere al Comisiei
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de Etică Universitară a Universității din Petroșani (CEU-UPet) se arată că, raportat la momentul
menționat al constatării faptelor de către prorectorul prof. univ. dr. Eduard Edelhauser, „a rezultat o
serioasă rezervă”, întrucât „întreaga comunitate academică a UPet și opinia publică a avut
cunoștință la momentul respectiv (anul 2015) de evenimentul rutier menționat”. De asemenea, până
la momentul acestei sesizări, la Comisia de Etică Universitară „nu a fost sesizată pe nicio cale și de
nicio structură, o eventuală incompatibilitate”. Totodată, reprezentanţii Comisiei de Etică a
Universităţii din Petroşani consideră tardivă această sesizare, având în vedere că, potrivit Codului
de Etică al Universităţii, la art. 382 alin. (7), „CEU trebuie sesizată în termen de 30 de zile de la
săvârşirea faptei considerată că reprezintă abatere de la prevederile Codului de etică”.
În prezent, domnul Radu Sorin Mihai, nu are înscrisă în cazierul judiciar faptă prevăzută și
pedepsită de legea penală, potrivit certificatului de cazier judiciar seria 12227761 nr.
2214240/05.11.2019, anexat, în copie, la punctul de vedere al Comisiei de Etică a Universităţii din
Petroşani.
Pe parcursul analizării sesizării formulate de domnul Eduard Edelhauser, CEMU a solicitat,
prin adresa nr. CEMU-308/14.11.2019, ca domnul Eduard Edelhauser să fie audiat în cadrul
ședinței CEMU din 28.11.2019. La această şedinţă, domnul Eduard Edelhauser a depus o serie de
documente înregistrate la CEMU cu nr.320/28.11.2019, care demonstrază că, în curând, Carta
Universităţii din Petroşani va fi modificată. Modificările propuse au fost aprobate prin Hotărârea
Senatului UPet nr. 156/19.12.2019.
Concluzii:
1. Prin Sentința Penală nr. 253/2016, pronunțată de Judecătoria Petroșani, în dosarul nr.
5002/278/2016, s-a dispus condamnarea prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai doar la
pedeapsa principală a amenzii penale, fără a fi fost aplicată și una dintre pedepsele
accesorii sau complementare prevăzute de art. 65 și 66 NCP (cum ar fi interzicerea
dreptului de a fi ales în autorități publice sau a dreptului de a ocupa o funcție publică de
conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public).
2. Nu se susține coroborarea art. 124 alin. (1) lit. c) și art. 130 alin. (1) lit. a) din Legea
Educației Naționale nr. 1/2011 cu art. 381 alin. (15) lit. d) din Carta Universității din
Petroșani, în sensul existenței unei stări de incompatibilitate a rectorului instituției de
învățământ superior.
3. Prin Hotărârea Senatului nr.156/19.12.2019 a Universităţii din Petroşani, art.381 Din
Carta Universităţii a fost modificat, după cum urmează:
art. 381 alin. 15 lit. c) și d) Forma veche ”15) Nu pot deține sau candida pentru
ocuparea unei funcții de conducere: c) Persoanele trimise în judecată pentru fapte în
legătură cu serviciul sau pentru care instituția a introdus plângere penală; d) Persoanele
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condamnate definitiv pentru o infracțiune săvârșită cu intenție” Forma nouă ”15) Nu pot
deține sau candida pentru ocuparea unei funcții de conducere: c) persoanele condamnate
definitiv la pedeapsa închisorii cu executare, precum și cele lipsite de dreptul de a deține
sau candida pentru o funcție într-o instituție de drept public, pe durata stabilită printr-o
hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, pe durata stabilită prin
hotărârea judecătorească de condamnare, indiferent de pedeapsa principală aplicată”.
4. În perioada 2016-2019, domnul Eduard Edelhauser a făcut parte din echipa managerială
a Universităţii, ocupând funcţia de prorector.
Având cele în vedere cele mai sus menționate, Consiliul de Etică și Management Universitar
respinge sesizarea depusă de domnul prof. univ. dr. Eduard Edelhauser.
Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu
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