Hotărâre nr. 7/18.03.2021
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 – 01/05.01.2021, formulată de domnul
Laurențiu-Răducu Popescu, cadru didactic în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” din
București, privind posibila încălcare a principiilor de etică universitară în cadrul instituției de învățământ
superior menționate, în ședința din 18.03.2021, în unanimitate.
Documentele care au stat la baza hotărârii:
1. Sesizarea depusă de domnul Laurențiu-Răducu Popescu, înregistrată cu nr. CEMU01/05.01.2021 și anexele.
Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat următoarele:
În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1), Consiliul de etică și management universitar poate lua o
serie de măsuri în ceea ce privește conducătorii de doctorat și școlile doctorale, în cazul în care se
constată nerespectări ale standardelor de calitate sau de etică profesională. Din punct de vedere
procedural, CEMU nu a constat astfel de încălcări.
Hotărârea Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din Universitatea Națională de Apărare „Carol
I” din București se întemeiază pe prevederile art. 13 (f) și 15 din regulamentul de organizare și
funcționare. Ultimul articol, de altfel, statuează principiul oportunității în ceea ce privește acceptarea sau
retragerea calității de conducător de doctorat în respectivul IOSUD.
Comisia de etică a instituției de învățământ superior a analizat acest caz și prin Hotărârea nr.
2/18.12.2020, a stabilit că nu s-au încălcat prevederi ale legislației naționale.
Concluzii:
Având în vedere cele menționate mai sus, Consiliul de Etică și Management Universitar respinge
sesizarea depusă de domnul Laurențiu-Răducu Popescu, cadru didactic în cadrul Universității Naționale
de Apărare „Carol I” din București, ca fiind neîntemeiată.
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