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REGULAMENT
de organizare ~i functicnare a comisiilor de analiza. a abaterilor disciplinare din
Universitatea

Transilvania din Brasov

Capitolull. Dispozitii generale
Art.1. Comisiile de analiza a abaterilor disciplinare din Universitatea Transilvania din Brasov sunt
structuri

ale universitatii,

deliberative,

fara personalitate

jurldica, independente In exercitarea

atributiilor ce Ie revin, care au cornpetenta de a analiza faptele sesizate ca abateri disciplinare ale
membrilor cornunltatli
solutionare.

universitare ~i ale personalului administrativ

~i de a propune modul de

Aceste comisii solutioneaza sesizarile sau reclarnatule prin individualizarea sanctiunii

disciplinare aplicabile sau Ie claseaza, dupa caz.

Art.2. Comisiile de analiza a abaterilor disciplinare se constituie ~i I?i desfasoara activitatea, In
conformitate cu urrnatoarele acte normative:
Legea Educatiei Nationale, Legea nr.1 /2011, cu rnodificarile ~i cornpletarlle ulterioare (denurnita In
continuare LEN);
Legea nr.

206/2004 privind

buna conduita In cercetarea stiintifka,

cu rnodificartle ~i

cornpletarile ulterioare;
Codul Muncii - Legea nr.53/2003,

republicata, cu rnodificarile ~i cornpletarile

ulterioare

(denumit In continuare Codul muncii);
Carta Universitatii Transilvania din Brasov:
Regulamentul intern al Universitatii Transilvania din Brasov,

Art.3. (1) Organizarea, functionarea ~i instrumentele specifice de lucru ale comisiilor de analiza a
abaterilor

disciplinare

din Universitatea

Transilvania

din Brasov sunt stabilite

prin prezentul

Regulament de organizare ~i functionare, aprobat de Senatul unlversitatli,
(2) Comisiile de analiza a abaterilor disciplinare se lnfiinteaza la nivelul fiecarei facultati, precum ~i la
nivelul Universitatii.

Capitoluili. Norme privind atributiile !ii organizarea comisiilor de analiza a abaterilor disciplinare
Art.4. (1) Structura ~i cornponenta comisiilor de analiza a abaterilor disciplinare de la nivelul
facultatilor sunt supuse aprobarii Senatului universitar, la propunerea Consiliului de Administratie, la
7nceput de an universitar, pentru

0

durata de 4 ani. Tn urma votului Senatului universitar, Rectorul va

numi comisiile. Acestea sunt competente a solutiona eventualele abateri disciplinare savarslte de
personalul didactic ?i de cercetare, personalul didactic ~i de cercetare auxiliar din cadrul facultatii.
(2) Fiecare dintre aceste comisii de analiza a abaterilor disciplinare este fermata din 3 membri, nurniti
de Rector, prin ordin, cu aprobarea Senatului universitar, cadre didactice titulare avand gradul didactic
de profesor universitar sau conferentiar universitar. Din cornponenta comisiei de analiza vor putea
face parte doar cadrele didactice avand cel putin gradul universitar pe care 71 are persoana investigata,
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Tn mod exceptional, pentru motive temeinice, Rectorul numeste, cu aprobarea Senatului universitar,
Tnca 2 membri In comisia de analiza a abaterilor disciplinare.
(3)

In

situatia In care, prin raportare la gradul universitar al persoanei investigate, componenta

comisiei de analiza de la nivelul facultatii nu permite efectuarea analizei, membrii comisiei care au
grad didactic inferior celui al persoanei investigate sunt Inlocuiti de drept cu nurnarul corespunzator
de membri dintre membrii supleanti ai comisiei de analiza pe universitate.
(4) Tn mod obligatoriu unul dintre membrii fiecarei comisii de analiza a abaterilor disciplinare de la
nivelul facultatii (denumita in continuare Comisia pe facultate sau Comisiile pe facultate, dupa caz) va
reprezenta organizatia sindicala din cadrul Universitatii, indiferent de gradul didactic al acestuia. Tn
cazul In care reprezentantul sindical se afla Tn stare de incompatibilitate

sau face obiectul cercetarf

disciplinare, acesta va fi Tnlocuit de unul dintre membrii supleantt din Comisia pe Universitate, in
ordinea norninalizarii acestora de catre organizatia sindkala din cadrul Universitatii.
Art.s. (1) Structura ?i cornponenta Comisiei de analiza a abaterilor disciplinare din Universitate
(danurnlta in continuare Comisia pe Universitate) este supusa aprobarii Senatului universitar, la
propunerea Consiliului de Adrninistratie, la Tnceput de an universitar, pentru
votului Senatului universitar,

0

durata de 4 ani. Tn urma

Rectorul va numi comisia. Acestea este cornpetenta a solutiona

eventualele abateri disciplinare savar~ite de personalul din birouri, compartimente,

departamente,

facultati, servicii ?i directii, de personalul din structurile subordonate Consiliului de Adrninistratie, de
personalul didactic ?i nedidactic cu functii de conducere din cadrul Universitatii Transilvania din
Brasov, Tn conformitate cu legislatia Tn vigoare.
(2) Tn cazuri temeinic justificate, pentru motive de poslbila incompatibilitate
Tntre membrii comisiei de la nivelul facultatii

sau situatil conflictuale

si persoana analizata, abaterile savarsfte de alte

persoane vor fi analizate de Comisia de analiza a abaterilor disciplinare din Universitate, lnvestita Tn
acest sens de Rector, la propunerea Consiliului de Adrninistratie ~i cu aprobarea Senatului In fiecare
caz ln parte, conform prevederilor alin. 4 din prezentul articol.
(3) Comisia pe Universitate

este fermata din 3 membri, nurniti de Rector, prin ordin, cu aprobarea

Senatului universitar, cadre didactice titulare avand gradul didactic de profesor universitar. Tn mod
exceptional, pentru motive temeinice, Rectorul nurneste, cu aprobarea Senatului universitar, Tnca 2
membri Tn comisia de analiza a abaterilor disciplinare.
(4) Dupa aceeasi procedure mentionata la alineatele 2 ?i 3 din prezentul articol sunt desernnati cinci
membri supleanti ai Comisiei pe Universitate, fiecare dintre acestia avand gradul didactic de profesor.
La momentul aprobarii cornpcnentei listei membrilor supleanti, prin hotarare de Senat, se va stabili ~i
comisia de analiza de la nivelul facuttatii din care va putea face parte fiecare dintre acestia. Tn cazuri
temeinic justificate, pentru motive de posibila incompatibilitate sau situatii conflictuale dovedite Tntre
membrii comisiei de la nivelul universitatii ~i persoana analizata, membrul comisiei aflat lntr-o astfel
de situatle va fi Tnlocuit de unul din cei cinci membrii supleanti ai Comisiei pe universitate. La
momentul aprobaril cornponentei listei membrilor supleanti, prin hotarare de Senat, se va stabili ~i
ordinea de desemnare in Comisia pe Universitate.
(5) Tn mod obligatoriu unul dintre membrii Comisiei pe Universitate va reprezenta organizatia slndicala
din cadrul acesteia, indiferent

de gradul didactic al acestuia. Organizatia sindicala din cadrul

Universitatii trebuie sa desemneze ~i 2 membri supleanti in Comisia pe Universitate.
(6) Tn cazul In care reprezentantul
cercetarf

sindical se afla in stare de incompatibilitate

disciplinare, acesta va fi Tnlocuit de unul dintre membrii

supleanti

sau face obiectul
din Comisia pe

Universitate, In ordinea nominallzarf acestora de catre organizatia sindicala din cadrul Universitatii.
Art.G. (1) Numirea membrilor comisiilor de analiza a abaterilor disciplinare se face prin ordin al
Rectorului, cu aprobarea Senatului universitar, la Tnceput de an universitar, pentru un mandat de
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a
patru ani.
(2)

In

cazul In care este necesara Tnlocuirea unui membru al vreunei comisii, pentru motive obiective,

noul membru este desemnat pentru restul mandatului celui pe care-l inlocuieste.
(3) Membrii orkare] comisii de analiza a abaterilor disciplinare nu pot avea calitatea de ruda pana la
gradul IV, sau afini, sau sot/sotie cu persoana care a depus sesizarea sau reclamatia sau cu cea care
este cercetata: de asemenea nu pot fi rude, sau afini, sau sot /sotie cu Rectorul sau cu Decanul.
(4)

In

caz de incompatibilitate,

potrivit aceleiasi proceduri prevazute la art.4 ?i art. 5 din prezentul

Regulament, se va numi un nou membru pentru a Tnlocui membrul aflat in stare de incompatibilitate.
Art.7. (1) Presedintele fiecarei comisii de analiza a abaterilor disciplinare este ales dintre membrii
comisiei de catre acestia,
(2) Presedlntii comisiilor de analiza a abaterilor disciplinare raspund de organizarea ~i desfasurarea
activitatii comisiei.
(3) Secretarul Comisiei de analiza la nivelul facultatii

este desemnat de Consiliul facuitatii, iar

secretarul Comisiei de analiza pe Universitate este desemnat de Consiliul de Adrntnistratie, atributule
acestora urrnand a fi stabilite prin hotararea de desemnare. Secretarii acestor comisii sunt desernnati
exclusiv din cadrul personalului didactic auxiliar, nefiind membri ai comisiilor.
(4) Fiecare membru al comisiei are un drept egal de vot.
(5) tucrarile comisiei au un caracter confidential.
(6) Documentele cazurilor cercetate de catre comisii, inclusiv cele din mandatele anterioare, vor fi
arhivate ?i gestio nate de catre secretarul comisiei la secretariatul

facultatilor

~i respectiv la

Prorectoratul cu relatiile publice.

Capitolullll. Sesizarea comisiei de analiza a abaterilor disciplinare. Atrlbutiile Comisiei
Art.B. (1) Comisia poate fi sesizata in scris de catre rector, decan, director de departament,
conducatorul structurii din care face parte persoana fata de care s-a facut sesizarea, prin hotararea
consiliului facultatii, a Consiliului de Adrninistratie, a Senatului universitar, sau urmare a sesizarii a de
cel putin 2/3 din nurnarul total al membrilor unui departament.

In

sesizare se va propune de catre

autorul sesizarii, a sanctiune disciplinara, propunere in functle de care legal va fi stabilita comisia de
analiza cornpetenta sa solutioneze cazul.
(2) Tn cazul sesizarilor asumate de alte persoane decat cele rnentionate la alineatul anterior, seful
ierarhic al persoanei nominalizate va rnentiona propunerea de sanctionare in vederea stabilirii
comisiei de analiza competente.
Art.9. (1) Comisia are urrnatoarele atributii:
a) analizeaza sesizarile /reclarnatiile primite;
b) efectueaza cercetarea asupra cazului de analizat, cu convocarea obligatorie in vederea audierii a
persoanelor cercetate; convocarea in vederea audierii trebuie facuta cu asigurarea unui termen minim
de aparare de 3 zile intre data cornunicarii convocarii ?i data stabilita pentru convocare in fata
comisiei; refuzul persoanei cercetate de a se prezenta in fata Comisiei sau de a formula declaratii nu
Irnpiedica continuarea

cercetarii, Tn acest sens, Comisia: audlaza persoanele implicate, anume

persoana care a inaintat sesizarea, persoana reclarnata ~i alte persoane care pot furniza inforrnatii cu
privire la caz, exarnineaza

documentele

documente noi, precum ~i stabileste

si inscrisurile

depuse la dosar, solicita depunerea de

faptele ~i imprejurarile

in care au fast savarsite faptele

~i

consecintele acestora;
c) elaboreaza Raportul final

al Comisiei asupra cazului cercetat, care va contine propunerile de

sanctlonars sau clasare a cazului. Raportul final va cuprinde: descrierea faptei sesizate ~i cercetate;
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aratarea motive lor pentru care au fost inlaturate
constatarea existentei

sau inexistentei

faptelor

apararile formulate

de persoana cercetata:

cercetate, precum ~i propunerea apllcarii unei

sanctiuni sau a clasarii cauzei, dupa caz. De asemenea, prin acest raport, Comisia poate face
propuneri privind managementul

structurilor

implicate sau poate face observatii cu privire la

aspectele constatate, care sa determine irnbunatatirea activitatii structurilor implicate In cercetarea
disciplinara:
d) cornunica, In conditii de confidentialitate. Raportul final catre partile interesate - reclamat, pete nt,
consiliul facultatii, respectiv Senatul universitar ~i Consiliul de Adrnlnistratie:
e) prezinta Raportul final in Senatul universitar, respectiv In consiliul facultati! dupa caz, in vederea
stabilirii sanctlunii disciplinare propuse de Comisie; raportul Comisiei pe Universitate se prezinta ~i In
Consiliul de Adrninistratie, spre informare.
(2) Convocarea persoanelor implicate direct si a celor invitate In vederea cercetaru se face cu cel putin
3 zile Inainte de desfasurarea sedintei, In scris, prin scrisoare cu confirmare de primire, la adresa de
domiciliu specificate In dosarul personal de la Serviciul Resurse Umane, precum ~i la sediul
facultatii/structurii

coordonatoare,

pentru angajatii Universitatii, indicandu-se obiectul, data, ora ~i

locullntrevederii. Tn cazul studentilor, convocarea se va face la adresa specificata In dosarul personal
de la secretariatul facultatii, precum ~i la sediul facultatii. Autorului reclamatiel/sesizarii, care nu este
angajat sau student al Unlversitatii Transilvania din Brasov, i se transmite convocarea la adresa
indicata In sesizarea sau reclarnatia lnregistrata la Universitate.
(3) Raportul final al Comisiei, semnat de membrii prezenti conform alin.4 prezentul articol, este avizat
de consilierul juridic al Universitatii

sub aspectul legalitatil, Inainte de Inregistrarea

acestuia la

secretariatul facultatii sau la registratura universitatu, dupa caz.
(4) Lucrarile Comisiei se desfasoara In prezenta a minim 2/3 din membrii acesteia (cvorumul de
~edinta). Raportul final se adopts cu votul a 2/3 din membrii acesteia.
Art.10. (1) Raportul final al Comisiei pe facultate sau Comisiei pe Universitate, dupa caz, este supus
dezbaterii ~i aprobarii consiliului facultatu, de catre presedintele acestei comisii, In sltuatiile prevazute
de art. 313 alin. (2) teza I coroborat cu art. 312 alin. (2) lit. a) ~i b) din LEN. Tn acest sens, consiliul
facultatii va adopta

0

hotarare prin care se va stabili ~i sanctiunea disciplinara, dupa caz.

(2) Raportul final al Comisiilor pe facultate, precum ~i cel al Comisiei pe Universitate, dupa caz, este
supus dezbaterii ~i aprobarii Senatului universitar, de catre presedintele acestei comisii, In situatiile
prevazute de art. 313 alin, (2) teza a II-a coroborat cu art. 312 alin. (2) lit. c) - e) din LEN. Tn acest sens,
Senatul universitar va adopta

0

hotarare prin care se va stabili ~i sanctiunea disciplinara, dupa caz.

(2') Raportul final al Comisiei pe Universitate privind faptele savarsite de catre personalul mentionat
la art. 5 alin. (1) teza III care face parte din categoria personalului TESA ~i nedidactic este supus
dezbaterii ~i aprobarii Senatului universitar de catre presedintele acestei comisii, In conditiile Codului
muncii. Tn acest sens, Senatul universitar va adopta

0

hotarare prin care se va stabili ~i sanctiunea

disciplinara, dupa caz.
(3) Cvorumul de ~edinta pentru consiliile facultatilor ~i senat, necesar dezbaterii unui raport final al
unei comisii de analiza a abaterii disciplinare este de 50% +1 din membrii fiecarei structuri - consiliu
de facultate, respectiv senat, adoptarea valabila a unei hotarari fiind conditionata de votul rnaioritatii
calificate de 2/3 din numarul membrilor prezenti la respectiva sedinta.
(4) Tntocmirea deciziei de sanctionare, In baza hotararii consiliului facultatf sau a celei a Senatului
universitar, dupa caz, este In sarcina Compartimentului Juridic-Contencios ~i a Serviciului Resurse
Umane.
(5) Atat hotararea consiliului facultatii

sau a Senatului universitar, dupa caz, cat ~i decizia de

sanctionare se cornunica partilor implicate, de lndata. prin intermediul Serviciul Resurse Umane.
respectiv hotararsa consiliului facultatii sau a senatului, dupa caz, se considera ccrnunicata prin
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publicarea pe site. De asemenea, cate 0 copie a raportului final al Comisiei pe facultate sau al Comisiei
pe Universitate, dupa caz, se transmite partilor implicate - persoana cercetata, petent, la adresa de
domiciliu aflata la dosarul personal de la Serviciului Resurse Umane al Universitatii, precum si la
facultate

pentru angajatii universitatii. Tn cazul studentilor,

comunicarea se va face la adresa

specificate ln dosarul personal de la secretariatul facultatii, precum ~i la facultate. Pentru cei care nu
sunt angajati sau student! ai Universitatii Transilvania din Brasov, comunicarea se va face la adresa
indicata ln sesizarea sau reclarnatia inregistrata la Universitate.
Art.11. Decizia de sanctlonare poate fi contestata de persoana sanctionata la instantele judecatoresti
competente, conform legislatiei ln vigoare.
Art.12. (1) Lucrarile comisiilor de analiza a abaterii disciplinare sunt consemnate in registrul de
procese verbale, consemnarile fiind validate prin sernnaturlle membrilor Comisiei ~i a participantilor la
solutionarea celor rnentionate in sesizare sau Tn reclarnatie.
(2) Raportul final al Comisiei pe facultate sau al Comisiei pe Universitate, dupa caz. se elaboreaza Tn
doua exemplare - unul pentru comisie, iar altul pentru consiliul facultatii sau Senatul universitar,
dupa caz.
(3) Raportul final al Comisiei pe facultate sau al Comisiei pe Universitate, dupa caz, se sernneaza de
toti membrii acesteia.
Art.13. La secretariatele facultatilor sau al universitatii, dupa caz, se vor pastra dosarele comisiilor de
analiza a abaterilor disciplinare, In termenul prevazut de legislatia In vigoare. Accesul la aceste
documente se face numai cu aprobarea Rectorului Universitatii sau a decanului facultatii, dupa caz.

Capitolul IV. Sanctlunlle disciplinare
Art.14. Sanctiunile disciplinare se apnea In cazul Incalcarii Indatoririlor din contractu I individual de
rnunca, a normelor de dtsciplina precum ~i a normelor din regulamentele Universitatii.
Art.1S. (1) Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate membrilor cornunitatil universitare - personal
didactic ~i de cercetare ~i personal didactic auxiliar, sunt urrnatoarele:
a) avertisment scris;
b) diminuarea salariului de baza, cumulat, atunci cand este cazul, cu indernnizatia de conducere, de
Indrumare ~i control, pe 0 perioada de 1- 3 luni cu 5-10%;
c) suspendarea pe 0 perioada deterrninata de timp a dreptului de Inscriere la concurs pentru ocuparea
unei functii didactice superioare sau a unei functii de conducere, de Indrumare ~i control, ca membru
In comisii de doctorat, master sau licenta, pe 0 perioada de pana la trei ani;
d) destituirea din functia de conducere din Invatamant;
e) desfacerea disciplinara a contractului de rnunca.
(2) Decanul unei facultati sau Rectorul Universltatii, dupa caz, pune In aplicare sanctiunea disciplinara
propusa de Comisia pe facultate sau Comisia pe Universitate, dupa caz, in baza aprobarii Raportului
final de catre consiliul facultatii sau Senatul universitar, dupa caz.
Art.16. Tn situatia in care, primind raportul comisiei de analiza, consiliul facultatii apreciaza ca una
dintre sanctiunile prevazute de art. 312 alin. (2) lit. a) ~i b) din LEN nu este indestulatoare fata de
gravitatea abaterii constatate, In termen de 7 zile de la primirea raportului II lnainteaza Senatului
universitar In vederea stabilirii unei sanctiuni din cele prevazute de art. 312 alin. (2) lit. c) - e) din LEN.
Art.17. (1) Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate personalului administrativ
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din universitate,

a
conform Codului muncii, sunt urrnatoarele:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea

din functie, cu acordarea salariului corespunzator

retrogradarea, pentru

0

functiei in care s-a dispus

durata ce nu poate depasi 60 de zile;

c) reducerea salariului de baza pe

0

durata de 1-3 luni cu 5-10"/0;

d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz a indernnizatiei de conducere pe

0

perioada de 1-3

luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de rnunca,
(2) Sanctiunile disciplinare rnentionate ce pot fi aplicate personalului administrativ

se stabilesc de

Senatul Universitatii la propunerea Comisiei de analiza a abaterii disciplinare a Universitatii,

prin

aceeasi hotarare privitoare la raportul de caz prezentat de comisie.
(3) Rectorul Universitatii pune in aplicare sanctiunea disciplinara prop usa de Comisie in baza aprobarii
Raportului final de catre Senatul universitar.
Art.1B. Aplicarea sanctiunilor disciplinare se face in termen de 30 de zile calendaristice de la data
lnregistrarf Raportului final al comisiei de analiza a abaterilor disciplinare la secretariatul facultatf sau
la registratura universitatii, dupa caz.
Art.19. (1) Aplicarea amenzilor disciplinare este interzisa,
(2) Pentru aceeasi abatere disciplinara

se poate aplica

0

singura sanctiune,

dintre cele anterior

enumerate.
Art.20. (1) Partile implicate direct (petent ~i persoana reclarnatal au urrnatoarele obligatii:
a) de a participa la audieri, la solicitarea Comisiei pe facultate sau a Comisiei pe Universitate, dupa caz;
b) de a pastra confidentialitatea cu privire la procedura desfasurata,
(2) Refuzul persoanelor implicate direct, dar ~i a celor convocate pentru a transmite

lnforrnatll

necesare solutionarii sesizarli sau reclarnatiei, de a se prezenta la audiere ~i de a da declaratii scrise
se constata in procesul verbal ~i nu irnpiedica continuarea ~i finalizarea cercetarii.
Art.21. Partile implicate direct au urrnatoarele drepturi:
a) de a fi informate asupra cornponentei Comisiei pe facultate sau a Comisiei pe Universitate, dupa
caz, ~i de a contesta participarea la cercetarea disciplinara a unei persoane in cazul existentei unui
conflict de interese sau a unei
b) de a primi

0

star: de incompatibilitate;

copie dupa Raportul final al Comisiei pe facultate sau al Comisiei pe Universitate, dupa

caz:
c) de a contesta hotararea consiliului facultatii sau a Senatului universitar, dupa caz, cu privire la
Raportul final al Comisiei pe facultate sau al Comisiei pe Universitate, dupa caz, precum ~i decizia de
sanctionare, conform legislatiei in vigoare;
d) de a fi asistat, la cerere, de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este;
e) de a fi asistat sau reprezentat de un avocat in tata Comisiei pe facultate sau al Comisiei pe
Universitate, dupa caz, conform legislatiei in vigoare.
Art.22. Tn cazul in care cel sanctionat disciplinar nu a mai savar~it abateri disciplinare in cursul unui an
calendaristic de la aplicarea sanctiunii, Irnbunatatindu-si

activitatea si comportamentul,

decanul sau

rectorul care a aplicat sanctiunea disciplinara, dupa caz, poate dispune radierea sanctiunii, facandu-se
rnentiunea corespunzatoare in dosarul personal al celui in cauza, de catre Serviciul Resurse Umane
din cadrul Universltatii.
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Capitolul V. Dispozltil finale ~i tranzitorii
Art,23. (1) Grice persoana poate sesiza Universitatea Transilvania din Brasov, inciusiv orice facultate
din cadrul acesteia cu privire la savarsirea unei fapte ce poate constitui abatere cisciplinara.
(2) Prin exceptie de la articolul 6 alin 1, mandatul comisiilor de analiza a abaterilor disciplinare din
Universitatea

Transilvania

din Brasov, a carer cornponenta

a fost rnodificata

prin prezentul

regulament, Tncepe sa curga de la data aprobarii acestor comisii in senat.
Art,24. Conducerea Unlversltatll

trebuie

sa asigure resursele materiale

necesare functionarii

comisiilor de analiza a abaterii disciplinare. Remunerarea membrilor acestor comisii se poate realiza
cu aprobarea Rectorului.
Art.2S. (1) Prevederile prezentului Regulament intra Tn vigoare la data adoptarii acestuia de catre
Senat.
(2) Prevederile regulamentului

de functionare

a Comisiei de Disciplina a Senatului Universitatii

discutat ~i aprobat In sedinta Senatului Universttatli Transilvania din Brasov din data de 8.07.2011, cu
modificarile aprobate ln sedinta aceluiasi Senat din data de 27.11.2013, se abroga la data intrarii In
vigoare a prezentului regulament.
(3) Cauzele aflate ln prezent pe rolul comisiilor de discipllna se solutioneaza pe baza reglementarilor
aflate Tn vigoare la momentul lnregistrarii sesizarilor.

Modificarile prezentului Regulament au fost discutate ~i aprobate Tn sedinta Senatului Universitatil
Transilvania din Brasov din data de 24.10.2018.

Prof. dr. ing. Mircea Horia Tierean,
Presedintele Se
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