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CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 

Art. 1.  

(1) Comisia pentru Revizuirea Regulamentelor și a Cartei universitare este o structură de specialitate a 

Senatului UMFVBT, cu caracter permanent, organizată în baza Hotărârii de Senat nr. 4/4305/16.03.2020, 

în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, a Cartei Universității și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Senatului 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara. 

(2) Prezentul regulament stabilește modul de organizare și funcționare a Comisiei pentru Revizuirea 

Regulamentelor și a Cartei universitare (denumită în continuare Comisia) din cadrul Senatului 

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (UMFVBT). 

(3) Comisia reprezintă una din comisiile permanente ale Senatului UMFVBT, fiind subordonată acestuia 

și Președintelui Senatului. 
 

CAPITOLUL II. ATRIBUȚIILE COMISIEI 

Art.  2. 

Comisia are următoarele atribuții: 

a) elaborarea, revizuirea și actualizarea regulamentelor de organizare și funcționare a UMFVBT, în 

concordanță cu legislația în vigoare; 

b) revizuirea și avizarea proiectelor de regulamente, metodologii, proceduri ce urmează a fi supuse 

aprobării Senatului universitar; 

c) actualizarea și revizuirea Cartei universității și a Codului de etică și deontologie universitară. 

 

CAPITOLUL III. ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

Art. 3. 

(1) Comisia este alcătuită din 5-7 membri, cadre didactice și studenți, membri ai Senatului UMFVBT (2) 

Opțional, în cadrul Comisiei poate fi cooptat și un consilier juridic, în calitate de invitat. 

(3) Președintele Comisiei este propus de către Președintele Senatului sau de către membrii Senatului și 

este validat prin vot deschis de către Senat. 

(4) Componența Comisiei este propusă de către președintele acesteia din rândul membrilor Senatului și 

este validată de către Senatul universitar. 

(5) Mandatul Comisiei are aceeași durată cu cea a Senatului UMFVBT. 

(6) Membri din structurile de conducere ale UMFVBT pot participa la ședințele Comisiei în calitate de 

invitați fără drept de vot. 
 

Art. 4. 

(1) Calitatea de membru în Comisie încetează odată cu încetarea calității de membru al Senatului 

conform Art.10 din Regulamentul de organizare și Funcționare a Senatului UMFVBT. 

(2) Un membru al Comisiei poate fi suspendat sau revocat de către Președintele Comisiei sau 

Președintele Senatului, cu specificarea motivației. Numirea noului membru al comisiei se va face 

conform Art 3, alin (2) din prezentul Regulament. 

(3) Președintele Comisiei poate fi suspendat sau revocat din funcție de către Senatul universitar, la 

propunerea Președintelui Senatului. 
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Art. 5. 

(1) Președintele Comisiei are următoarele atribuții: 

a) convoacă și conduce ședințele Comisiei; 

b) coordonează activitatea Comisiei; 

c) propune ordinea de zi a ședințelor și programul de lucru al Comisiei; 

d) reprezintă Comisia în relația cu Senatul universitar, Rectorul și comunitatea academică; 

e) prezintă raportul anual al activității Comisiei. 
(2) Atribuțiile Președintelui Comisiei pot fi delegate, în condiții speciale, unuia dintre membri Comisiei. 
 

Art. 6.  

(1) Comisia se întrunește ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui Comisiei. 

(2) Convocarea ședințelor Comisiei se face de către președintele Comisiei, cu minim 24 ore înaintea 

acestora. 

(3) Convocarea și ordinea de zi se vor transmite membrilor Comisiei prin e-mail. 

(4) În situații excepționale (stare de alertă, stare de urgență, stare de necesitate, stare de război sau alte 

situații justificate), Președintele Comisiei poate solicita acordul membrilor Comisiei și respectiv, poate 

propune organizarea de ședințe ordinare/extraordinare on-line. 

(5) Ședințele Comisiei sunt legitime dacă cel puțin jumătate din membrii acesteia sunt prezenți. 

(6) Materialele și rapoartele Comisiei trebuie să întrunească acordul majorității membrilor Comisiei. În 

acest sens, membrii Comisiei se pot consulta și vota on-line în condiții de cvorum (2/3 din numărul total 

al membrilor). 

(7) Dezbaterile şi hotărârile ședințelor Comisiei se consemnează în procese verbale semnate de către 

Preşedintele Comisiei. 

 

Art. 7. 

(1) Documentele (regulamente, metodologii, proceduri de sistem și orice alte documente asimilate) care 

necesită avizul Comisiei sunt transmise acesteia în format electronic (documente word), prin Direcția 

Secretariat general al universității, și cu informarea Președintelui Senatului, cu minimum 5 zile lucrătoare 

înainte de ședințele ordinare ale Consiliului de Administrație. 

(2) Documentele avizate/amendate (cu modificările de fond marcate în documentul în format electronic) 

vor fi transmise cu adresă de înaintare Consiliului de Administrație, în maximum 5 zile lucrătoare de la 

primire, de către Preşedintele Comisiei, prin Direcția Secretariat general al universității și cu informarea 

Președintelui Senatului, iar în urma aprobării vor fi introduse pe ordinea de zi a ședințelor ordinare sau 

extraordinare de Senat. 

 

Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara a aprobat prezentul 

Regulament modificat în şedinţa din data de 25.05.2022, dată la care intră în vigoare.  

 

Președinte Comisia permanentă a Senatului pentru revizuirea regulamentelor și a Cartei 

universitare 

 

Prof. univ. dr. Danina Mirela Muntean 
 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Senatului universitar. 

Prezentul act are aceeași forță juridică ca și documentul original. 


