HOTĂRÂREA
CONSILIULULUI DE ETICĂ ȘI MANAGEMENT UNIVERSITAR
nr. 8 din data de 31.03.2022
privind memoriul formulat de domnul Sorin Semeniuc
înregistrat sub nr. CEMU-127/14.06.2021
Analizând memoriul înaintat de domnul Sorin Semeniuc, CEMU a solicitat și
înregistrat următoarele documente care au stat la baza prezentei hotărâri:
1. Sesizarea formulată de domnul Sorin Semeniuc, înregistrată cu nr. CEMU127/14.06.2021.
2. Solicitarea CEMU nr. 131/18.06.2021 cu privire la un punct de vedere din
partea Universității din București cu privire la sesizarea înregistrată cu nr.
CEMU-127/14.06.2021.
3. Punctul de vedere al Universității din București, înregistrat cu nr. CEMU157/15.07.2021 cu privire la sesizarea înregistrată cu nr. CEMU127/14.06.2021.
4. Răspunsul Comisiei de Etică a Universității din București nr. 11.700/16.06.2021
adresat domnului Sorin Semeniuc.
Pornind de la acestea, Consiliul de Etică și Management Universitar a constatat
următoarele:
În sesizarea înregistrată cu nr. CEMU-127/14.06.2021, domnul Sorin Semeniuc a
reclamat disfuncționalități/nereguli în activitatea Comisiei de Etică a Universității din
București, în sensul că: sesizarea dânsului nu a fost înregistrată „de îndată” conform
regulamentului comisiei, respectiv nu a fost anunțat cu privire la stadiul sesizării.
Din analiza documentelor transmise de către Comisia de Etică a Universității din
București (nr. CEMU-157/15.07.2021 și nr. UB-11.700/16.06.2021) rezultă următoarele:
1. Sesizarea domnului Sorin Semeniuc a fost înregistrată în aceeași zi în care a
fost primită (nr. 6.807/14.04.2021).
2. Sesizarea a fost discutată în Comisia de Etică în 20.04.2021 (vezi minuta
ședinței comisiei din 20.04.2021).
3. Domnul Sorin Semneiuc a primit răspunsul la sesizare prin adresa Comisiei de
Etică a Universității din București nr. 11.700/16.06.2021.
Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu prevederile art. 192, alin.
(1) și art. 217 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, precum și art. 25 din
Regulamentul de organizare și funcționare al CEMU, aprobat prin OMEN nr. 4783/2017,
Consiliul de Etică și Management Universitar, cu majoritate de voturi (6 voturi pentru și
o abținere), adoptă următoarea
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HOTĂRÂRE
cu privire la memoriul formulat de domnul Sorin Semeniuc,
1. Respinge sesizarea domnului Sorin Semeniuc ca fiind neîntemeiată, având în
vedere că din analiza tuturor documentelor a rezultat că este neîntemeiată.
Pronunțată în ședința CEMU din data de 31.03.2022, în baza raportului de caz din
data de 31.03.20222.
Președinte al Consiliului de Etică și Management Universitar,
Ciprian Ion Preda
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