STATUTUL
CENTRULUI DE CERCETARE PENTRU
DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIO – UMANE

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
---------ART.I – 1) Denumirea Centrului este CENTRUL DE CERCETARE
PENTRU DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIO – UMANE;-----------------------------------------2) În toate actele emise de către Centrul de cercetare se va specifica
numele universităţii, facultăţii şi al Centrului, astfel: Universitatea „Petru
Maior” din Târgu Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi
Administrative, Centrul de cercetare pentru Drept şi Ştiinţe socio – umane;-------------3) Acronimul Centrului este DSSU;--------------------------------------------------------ART.II – 1) CENTRUL DE CERCETARE PENTRU DREPT ŞI
ŞTIINŢE SOCIO – UMANE, denumit în continuare Centrul, îşi desfăşoară
activitatea pe lângă Facultatea de Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative,
a Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş-----------------------------------------------2) Centrul este o unitate academică lucrativă, fără personalitate juridică,
organizată în cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş, constituită în
scopul desfăşurării unei cercetări ştiinţifice de performanţă în domeniul
dreptului şi al ştiinţelor socio – umane;--------------------------------------------------------3) Activitatea Centrului se va desfăşura conform legislaţiei României
referitoare la activitatea organizaţiilor non-profit;-----------------------------------------------ART.III - Sediul Centrului este la sediul Facultăţii de Ştiinţe Economice
Juridice şi Administrative, a Universităţii „Petru Maior”, din Târgu Mureş, str.
Livezeni, nr.69, judeţul Mureş;--------------------------------------------------------------------ART.IV – 1) Membrii fondatori ai Centrului sunt persoanele care apar
în tabelul anexă la prezentul Statut;-------------------------------------------------------------2) Prin voinţa membrilor săi fondatori s-a constituit CENTRUL DE
CERCETARE PENTRU DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIO – UMANE;------------------------3) Persoanele de contact sunt următoarele: conf. univ. dr. Ioan Sabău –
Pop, directorul interimar al Centrului, şeful Catedrei de Ştiinţe Juridice şi
Administrative, nr. de telefon 0720549369; asistent univ. drd. Raul Felix Hodoş,
secretarul interimar al Centrului, nr. de telefon 0720528223;-------------------------------4) În termen de 60 de zile de la înfiinţarea Centrului, se vor organiza în
cadrul Adunării Extraordinare a membrilor Centrului alegeri ale tuturor
organelor de conducere;-----------------------------------------------------------------------------ART.V – Centrul se autofinanţează, va avea cont bancar propriu şi de
asemenea va ţine evidenţa contabilă a veniturilor şi a cheltuielilor;-----------------
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----------ART.VI – Centrul este alcătuit pe secţiuni de cercetare ştiinţifică.
Aceste secţiuni sunt următoarele: a) Drept; b) Administraţie publică; c) Ştiinţe
sociale, cu excepţia ştiinţelor juridice şi administrative; d) Ştiinţe umaniste;---------------ART.VII – Centrul se constituie pe durată nedeterminată;-----------------CAPITOLUL II
ORGANIZAREA SECŢIUNILOR
----------ART. VIII – 1) Fiecare secţiune de cercetare ştiinţifică din cadrul
Centrului este condusă de către coordonator de secţiune, ales de majoritatea
simplă a membrilor fiecărei secţiuni de cercetare;-------------------------------------------2) Alegerea coordonatorului de secţiune se va face în conformitate cu
prevederile legale, cu cele ale prezentului statut şi ale fiecărui plan de organizare
şi de funcţionare a secţiunii;---------------------------------------------------------------------3) O secţiune de cercetare nu poate avea decât un singur coordonator;-----------4) Durata mandatului unui coordonator de secţiune este de 2 ani;---------------------ART.IX - Toate secţiunile au, în interiorul Centrului, autonomie în
stabilirea direcţiilor proprii de cercetare ştiinţifică, precum şi în alegerea
coordonatorului de secţiune;-----------------------------------------------------------------------ART.X - 1) În cadrul Centrului, o secţiune de cercetare îşi poate stabili
temele şi direcţiile de cercetare prin acordul propriilor membri;-----------------------------2) Autonomia secţiunilor din cadrul Centrului nu exclude necesitatea
unei strânse colaborări între toate secţiunile de cercetare în conformitate cu
direcţiile de cercetare a Centrului, cu scopul unei bune puneri în practică a
obiectivelor şi a misiunii Centrului;------------------------------------------------------------3) Detaliile de funcţionare şi de desfăşurare a activităţii fiecărei secţiuni de
cercetare din cadrul Centrului vor fi stabilite printr-un plan de organizare şi
funcţionare a fiecărei secţiuni. Acest plan va fi stabilit prin acordul membrilor
fiecărei secţiuni şi va fi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum
şi a prezentului statut al Centrului;------------------------------------------------------CAPITOLUL III
MISIUNEA, OBIECTIVELE ŞI DIRECŢIILE DE CERCETARE
ALE CENTRULUI
----------ART.XI – 1) Misiunea pe care Centrul de cercetare pentru Drept şi
Ştiinţe socio-umane şi-o asumă pentru a o aduce la îndeplinire este următoarea:--------a) Promovarea cercetării aplicative şi fundamentale în domeniul dreptului
şi al ştiinţelor socio-umane;---------------------------------------------------------------------b) Sprijinirea integrării Universităţii „Petru Maior” în comunitatea
academică internă şi internaţională ale cărei domenii de cercetare sunt ştiinţele
juridice şi socio - umane;------------------------------------------------------------------
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-------c) Stimularea colaborării, a schimbului de idei şi a valorificării experienţei tuturor membrilor din cadrul Centrului;-----------------------------------------------d) Susţinerea studenţilor în formare ştiinţifică şi cercetare continuă;----------------2) Pentru îndeplinirea acestei misiuni, Centrul se declară deschis
colaborării ştiinţifice cu toate centrele de specialitate din ţară şi străinătate pe
baza unor acorduri bilaterale sau în cadrul unor programe naţionale sau
internaţionale; ----------------------------------------------------------------------------------------ART.XII - Obiectivele Centrului sunt următoarele:-----------------------------------a) Desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică performantă în
cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative a Universităţii
„Petru Maior” din Târgu Mureş în domeniile ştiinţelor juridice şi socio – umane;
-----------b) Crearea unei baze de cercetare cu dotări moderne şi cu bibliotecă
proprie în domeniul juridic şi al ştiinţelor socio – umane la sediul Facultăţii de
Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii „Petru
Maior” din Târgu Mureş;----------------------------------------------------------------------------c) Creşterea, în domeniile care fac obiectul activităţii Centrului, a
competitivităţii Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş în raport cu
celelalte instituţii de învăţământ superior din ţară şi din străinătate;---------------------------d) Cooperarea cu alte centre de cercetare din ţară şi din străinatate în
realizarea unor programe comune de cercetare în domeniul dreptului şi a
ştiinţelor socio – umane;-----------------------------------------------------------------------------e) Organizarea şi participarea la acţiunile locale, naţionale şi internaţionale de cercetare în domeniile de activitate ale Centrului (spre exemplu
colocvii, reuniuni, sesiuni şi întâlniri ştiinţifice pe teme juridice şi socioumane);-------------------------------------------------------------------------------------------------f) Realizarea unor reviste aflate sub coordonarea Centrului de
cercetare, având ca scop publicarea unor articole pe teme socio – umane şi de
drept naţional şi comparat, precum şi sprijinirea revistei „Curentul Juridic”;----------------g) Intensificarea participării membrilor Centrului în programe de
mobilităţi în vederea dobândirii şi sistematizării cunoştinţelor juridice şi socioumane comparate (spre exemplu burse de studii şi de cercetare oferite de către
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin C.N.C.S.I.S);------------------------------h) Atragerea tinerei generaţii de cercetători şi cadre didactice în
colaborarea cu Centrul de cercetare pentru Drept şi Ştiinţe Socio – Umane şi cu
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, în special pe domeniile care fac
obiectul activităţii Centrului de cercetare; ---------------------------------------------------------i) Formarea tinerelor cadre didactice din cadrul Universităţii „Petru
Maior” din Târgu Mureş, în vederea obţinerii de performanţă în cercetarea şi
documentarea ştiinţifică a dreptului şi a ştiinţelor socio – umane;------------------------------j) Formarea şi educarea continuă a membrilor centrului de cercetare, în
concordanţă cu exigenţele actuale ale mediului profesional, având în vedere atât
reperele interne, cât şi cele internaţionale;-----------------------------------------------
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------------k) Sprijinirea organizată a formării elitei în cadrul tinerilor cercetători
şi cadre didactice în domeniile de interes ale Centrului;------------------------------------------l) Susţinerea cercetătorilor din cadrul centrului, precum şi a diverşilor
colaboratori ai centrului în vederea realizării tezelor de doctorat şi a lucrărilor de
disertaţie;-----------------------------------------------------------------------------------------------m) Elaborarea, de către cercetătorii din cadrul Centrului, de către
colaboratori sau de alte persoane interesate, a unor lucrări valorificate prin
publicarea lor în revista Centrului de cercetare, precum şi în reviste de
specialitate şi prin participarea autorilor acestor lucrări la manifestări ştiinţifice
de prestigiu;---------------------------------------------------------------------------------------------n) Identificarea posibilităţilor de finanţare pentru proiecte de cercetare
(spre exemplu granturi de cercetare oferite prin CNCSIS şi PNCDI) şi obţinerea
acestor finanţări;---------------------------------------------------------------------------------------o) Încurajarea armonizării legislative cu dreptul comunitar în domeniile
de cercetare juridice şi socio – umane;-------------------------------------------------------------p) Promovarea cooperării internaţionale, în special a cooperării
europene, în domeniile de cercetare ale Centrului; ----------------------------------------------r) Asigurarea progresului ştiinţelor juridice şi socio-umane şi
valorificarea acestor rezultate;----------------------------------------------------------------------s) Capacitarea studenţilor interesaţi de domeniile de cercetare ale
Centrului şi stimularea activităţii studenţeşti de cercetare ştiinţifică;-------------------------ş) Diversificarea opiniilor pertinente cu privire la domeniile de
cercetare ale Centrului;-------------------------------------------------------------------------------t) Sprijinirea, în cadrul Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş, a
modernizării dotărilor pentru învăţământ şi cercetare în domeniile de activitate
ale Centrului;-----------------------------------------------------------------------------------------ART.XIII – 1) Direcţiile de cercetare ale fiecărei secţiuni din cadrul
Centrului sunt următoarele:-----------------------------------------------------------------------A. Secţiunea Drept are următoarele direcţii de cercetare:----------------------------a) armonizarea legislaţiei naţionale în conformitate cu principiile
dreptului comunitar, precum şi aplicarea şi interpretarea aquis-ului comunitar în
dreptul privat;--------------------------------------------------------------------------------------b) studierea aprofundată, pe baza dreptului comparat, precum şi
cercetarea aplicată a principalelor tendinţe care se manifestă în dreptul comercial
contemporan;---------------------------------------------------------------------------------------c) responsabilităţi şi implicaţii juridice ale integrării României în Uniunea
Europeană;-----------------------------------------------------------------------------------------d) extinderea proceselor integrării şi globalizării, precum şi implicaţiile
acestor procese în dezvoltarea comerţului internaţional;-------------------------------------e) noutăţile dreptului comercial comparat şi adaptarea legislativă la
modificările socio-economice contemporane;-------------------------------------------------f) armonizarea dreptului european al contractelor în domeniul dreptului
societar;---------------------------------------------------------------------------------------
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--------g) malpraxis-ul medical;------------------------------------------------------------------h) răspunderea juridică în cazul producerii unor daune ecologice;------------------i) dezbaterea şi cercetarea ştiinţifică pe teme actuale ale dreptului
comercial din România, în contextul recentei aderări la Uniunea Europeană;------------j) noutăţile legislative, precum şi propunerile de reglementare cu privire
la dreptul proprietăţii imobiliare;----------------------------------------------------------------k) studierea aprofundată, pe baza dreptului comparat, precum şi noutăţile
legislative în domeniul corupţiei şi al combaterii ei prin mijloace juridice de
drept penal si procesual penal;-------------------------------------------------------------------l) organizarea juridică a mediului electronic;------------------------------------------m) studierea relaţiilor comerciale care se stabilesc în mediul electronic
precum şi a noutăţilor pe care le presupune comerţul electronic;---------------------------n) aplicarea reglementărilor comunitare şi naţionale privind concurenţa,
precum şi perspectivele politicii comunitare privind concurenţa;---------------------------o) analiza comparativă a legislaţiei ţărilor comunitare şi a politicilor UE,
în domeniul concurenţei şi al societăţilor comerciale;----------------------------------------p) formele răspunderii persoanei juridice;----------------------------------------------r) publicitatea imobiliară în contextul european;--------------------------------------s) valenţele juridice ale Convenţiilor ratificate de România;-------------------------ş) proprietatea intelectuală în contextul apariţiei noilor mijloace de
comunicaţie;-----------------------------------------------------------------------------------------B. Secţiunea Administraţie publică are următoarele direcţii de cercetare:
-------a) noţiunea de administraţie în dreptul intern şi în dreptul comparat;--------------b) teoria cercetării administraţiei publice;----------------------------------------------c) administraţia publică şi integrarea europeană;--------------------------------------d) deontologia în funcţia publică, precum şi semnificaţia problemei
deontologice în România din perspeciva statutului de membru al Uniunii
Europene;-------------------------------------------------------------------------------------------e) dreptul la o bună administraţie, în conformitate cu reglementările
interne şi internaţionale;---------------------------------------------------------------------------f) răspunderea administrativ – patrimonială a autorităţilor publice şi a
persoanelor fizice pentru prejudiciile cauzate în materia contenciosului
administrativ;---------------------------------------------------------------------------------------g) doctrina administrativă comparată, precum şi evoluţia doctrinei
administrative în România;-----------------------------------------------------------------------h) organizarea administraţiei publice în dreptul intern şi în dreptul
comparat;--------------------------------------------------------------------------------------------i) armonizarea legislativă în cazul funcţiei publice;-----------------------------------j) studierea aprofundată a actului administrativ şi regimul juridic al
actelor administrative, în contextul modificărilor legislative interne şi al aplicării
prevederilor comunitare;---------------------------------------------------------------------------C) Secţiunea Ştiinţe sociale, cu excepţia celor juridice şi administrative,
au următoarele direcţii de cercetare:-----------------------------------------------------
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--------a) identitatea europeană şi identitatea naţională în contextul globalizării şi
al integrării în structurile comunitare;-----------------------------------------------------------b) evoluţia specificului naţional şi valorificarea acestuia;----------------------------c) identificarea valorilor naţionale printre valorile comunitare şi
internaţionale;--------------------------------------------------------------------------------------d) studierea aprofundată a fenomenului de democratizare din diferite
regiuni ale lumii, având în vedere studiile sociologice şi opiniile formulate de
către cercetători în acest domeniu;---------------------------------------------------------------e) transformările socio-economice şi politice din diverse ţări europene
care au abandonat sistemul de conducere comunist;------------------------------------------f) investigarea factorilor psiho-sociali care determină ataşamentul faţă de
valorile democratice şi cele non-democratice;------------------------------------------------g) studiul aprofundat al relaţiilor intergrupale;-----------------------------------------h) evidenţierea factorilor socio-politici şi psihologici care determină natura
relaţiilor inter-etnice pe plan naţional şi internaţional;------------------------------------------D) Direcţiile de cercetare ale Secţiunii Ştiinţelor Umaniste sunt
următoarele:-----------------------------------------------------------------------------------------a) studierea, prin prisma literaturii, a noutăţilor pe care le presupune
relaţia alteritate – identitate în noul context european;---------------------------------------b) investigarea noilor fenomene literare şi artistice în cultura francofonă
contemporană;--------------------------------------------------------------------------------------c) dihotomia dintre literatura francofonă – gândire francofonă;---------------------d) invazia spiritualităţii şi gândirii orientale în operele unor autori
contemporani;---------------------------------------------------------------------------------------e) rolul şi integrarea culturii române printre culturile europene şi
internaţionale;-------------------------------------------------------------------------------------2) La cererea unei treimi din numărul membrilor unei secţiuni şi prin votul
majorităţii simple a membrilor unei secţiuni din cadrul Centrului, direcţiile de
cercetare ale secţiunii respective pot fi modificate;-----------------------------------CAPITOLUL IV
DOBÂNDIREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂŢII
DE MEMBRU AL CENTRULUI
-----------ART. XIV - Membru al Centrului poate deveni orice persoană fizică cu
competenţe profesionale şi aptitudini de cercetare în domeniul juridic şi al
ştiinţelor socio – umane, care îşi exprimă intenţia de a contribui la realizarea
obiectivelor Centrului, fiind de acord cu toate prevederile statutului. Cererea de
primire ca membru al Centrului este aprobată prin vot secret de Adunarea
generală a membrilor centrului, cu majoritate simplă de voturi;-------------------------------ART.XV – Centrul, prin Adunarea generală, poate desemna membri de
onoare, persoane fizice române sau străine, care contribuie la creşterea
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prestigiului Centrului şi/sau la impulsionarea activităţilor de cercetare în
cadrului Centrului;------------------------------------------------------------------------------------ART.XVI - Calitatea de membru al Centrului se poate pierde în
următoarele condiţii: ------------------------------------------------------------------------------a) în urma solicitării personale a membrului, începând cu luna următoare
înregistrării cererii de retragere; -----------------------------------------------------------------b) prin excludere în cazul unor încălcări grave ale prevederilor Statutului,
abaterea de la programul, scopurile şi principiile Centrului; -------------------------------c) decesul membrului Centrului; --------------------------------------------------

CAPITOLUL V
MEMBRII CENTRULUI. DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI
-----------Art.XVII - Membrii Centrului au următoarele drepturi:---------------------------a) de a activa în cadrul Centrului; -------------------------------------------------------b) de a fi informat cu privire la activitatea Centrului;---------------------------------c) de a participa la activităţile organizate de Centru; ------------------------------------Art.XVIII – 1) Membrii Centrului au următoarele îndatoriri: ---------------------a) de a respecta statutul Centrului, hotărârile Adunării generale a
membrilor Centrului, hotărârile Consiliului şi regulamentul de ordine interioară;
---------b) de a respecta programul de activitate stabilit; --------------------------------------c) de a despăgubi Centrul în cazul producerii de prejudicii acesteia prin
faptă proprie; ---------------------------------------------------------------------------------------2) Fiecare membru este, de asemenea obligat, în temeiul prevederilor
H.G. nr.551/2007 şi a Metodologiei din 6 iunie 2007, publicate în Monitorul
Oficial al României Partea I, nr.416/21 iunie 2007, ca, anual, să realizeze 80 de
puncte;------------------------------------------------------------------------------------------------3) Neîndeplinirea cumulativ a 160 de puncte în doi ani consecutivi
constituie abatere gravă de la prevederile prezentului Statut şi este sancţionată
de către Adunarea Generală cu excluderea din Centru;------------------------------------------Art.XIX 1) Sancţiunile care se aplică membrilor Centrului sunt: ---------------a) mustrarea; -------------------------------------------------------------------------------b) avertismentul; --------------------------------------------------------------------------c) excluderea din Centru.---------------------------------------------------------------2) Sancţiunile prevăzute la lit.a) şi b) se aplică de Consiliul Centrului, în
termen de 30 de zile de la data săvârşirii abaterii şi se aduc la cunoştinţa celui
sancţionat în scris.--------------------------------------------------------------------------------3) Excluderea se pronunţă de Adunarea generală a membrilor la
propunerea Consiliului Centrului, pentru încălcarea gravă a statutului sau
prejudicierea gravă a patrimoniului ori intereselor Centrului.------------------------------4) Împotriva propunerii sancţiunii de excludere, cel vizat poate face
contestaţie în faţa Adunării generale, în aceeaşi şedinţă. După pronunţarea
sancţiunii excluderii, aceasta este irevocabilă, iar cel exclus nu mai poate deveni
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membru printr-o cerere ulterioară.-------------------------------------------------------CAPITOLUL VI
ORGANELE CENTRULUI
----------Art.XX – Organele de conducere şi de administrare ale Centrului sunt
următoarele:------------------------------------------------------------------------------------------a) Adunarea generală a membrilor Centrului;------------------------------------------b) Consiliul Centrului;---------------------------------------------------------------------c) Directorul Centrului;-------------------------------------------------------------------d) Secretarul Centrului;----------------------------------------------------------ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR CENTRULUI
-----------Art.XXI - 1) Adunarea generală a membrilor Centrului este organismul de conducere al Centrului de cercetare, fiind alcătuită din totalitatea
membrilor Centrului;------------------------------------------------------------------------------2) Adunarea generală a membrilor Centrului este organismul de
conducere care decide asupra activităţii Centrului;-------------------------------------------3) O întrunire a Adunării generale a membrilor Centrului se consideră
legal constituită în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor;---------------------------------4) Adunarea Generală se întruneşte în şedinţe ordinare, o dată la 6 luni,
între 1 şi 15 ale lunilor iunie şi decembrie. Ea poate fi convocată şi în mod
extraordinar, ori de câte ori este nevoie, la cererea unuia dintre organele de
conducere şi de administrare specificate în art. XX sau la cererea semnată de cel
puţin 1/3 din membrii Centrului;----------------------------------------------------------------5) Deciziile Adunării generale a membrilor Centrului vor fi adoptate cu
voturile valabil exprimate a cel puţin 2/3 din membrii prezenţi.----------------------------6) De la prevederile art.XXI alin.5) sunt exceptate deciziile care privesc
primirea de noi membri, numirea membrilor de onoare sau modalitatea de votare
într-o şedinţă a Adunării Generale. Aceste sunt adoptate cu majoritate simplă de
voturi;-------------------------------------------------------------------------------------------------Art.XXII – 1) Votul Adunării Generale poate fi deschis sau secret.
Modalitatea de votare va fi hotărâtă de Adunarea Generală în majoritate simplă.
---------2) Votul va fi secret când se aleg noii membri ai Centrului de cercetare,
precum şi membrii organelor de conducere şi de administrare ale Centrului; --------------Art.XXIII – 1) Convocarea Adunării Generale se face în scris, de către
Secretarul Centrului, cu cel puţin 5 zile înainte, în acest mod aducându-se la
cunoştinţă şi ordinea de zi; ----------------------------------------------------------------------2) Şedinţele Adunării Generale vor fi prezidate de Directorul Centrului,
iar dezbaterile vor fi consemnate într-un registru sigilat şi parafat, ţinut special
în acest scop.---------------------------------------------------------------------------------
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--------3) Întocmirea procesului verbal a fiecărei şedinţe va fi efectuată de către
Secretarul Centrului;------------------------------------------------------------------------------4) Procesul-verbal va fi semnat de de către Secretarul Centrului şi de către
Directorul Centrului, după ce a fost citit şi aprobat de Adunarea Generală,
făcându-se menţiune despre aceasta, sub sancţiunea nulităţii. --------------------------------Art.XXIV – Atribuţiile Adunării generale a membrilor Centrului sunt
următoarele:-----------------------------------------------------------------------------------------a) stabilirea strategiei ştiinţifice, tehnice şi economice, precum şi
stabilirea obiectivelor generale de dezvoltare şi de cercetare ale Centrului în
concordanţă cu priorităţile de interes naţional şi general, sau în raport cu
solicitările beneficiarilor (spre exemplu aprobarea realizării de noi investiţii);-----------b) alegerea şi revocarea membrilor organelor de conducere şi de
administrare ale Centrului;-----------------------------------------------------------------------c) primirea de noi membri;--------------------------------------------------------------d) desemnarea membrilor de onoare;----------------------------------------------------e) excluderea membrilor din Centru;----------------------------------------------------f) aprobarea şi modificarea planului de activitate a Centrului;----------------------g)reexaminarea, aprobarea şi modificarea Planului Anual de Administrare
a fondurilor Centrului după prezentarea raportului membrilor Centrului;-----------------h) analizarea, aprobarea activităţii organelor de conducere şi de
administraţie, precum şi dreptul de tragere la răspundere a celor care au adus
prejudicii;-------------------------------------------------------------------------------------------i) dizolvarea Centrului de cercetare, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare la data dizolvării şi cu prevederile prezentului Statut;---------------------------j) orice alte atribuţii în conformitate cu prevederile legale şi ale
prezentului Statut al Centrului de Cercetare;-----------------------------------------------------Art.XXV – 1) Membrul Centrului care, într-o anumită problemă supusă
hotărârii Adunării generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii
sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al
patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. ------------------------2) Membrul Centrului care încalcă dispoziţiile art.XXV alin.(1) este
răspunzător de daunele cauzate Centrului dacă fără votul său nu s-ar fi putut
obţine majoritatea cerută.----------------------------------------------------------------------------Art. XXVI - Hotărârile luate de Adunarea generală, în limitele legii,
şi/sau ale statutului al Centrului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii
Centrului care nu au luat parte la Adunarea generală sau au votat împotrivă.-----CONSILIUL CENTRULUI
---------Art.XXVII – 1) Consiliul asigură punerea în executare a hotărârilor
Adunării generale;---------------------------------------------------------------------------------2) Consiliul este ales de Adunarea generală a membrilor Centrului cu
votul secret al două treimi din numărul membrilor prezenţi;-------------------------
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--------3) Acest consiliu este format din: a) Directorul Centrului; b) Secretarul; c)
Coordonatorii de secţiuni;------------------------------------------------------------------------4) Consiliul Centrului este condus de către Directorul Centrului;---------------------Art. XXVIII – Consiliul Centrului are următoarele atribuţii:----------------------a) întocmeşte Planul anual de administrare a fondurilor Centrului şi
urmăreşte aducerea lui la îndeplinire;-----------------------------------------------------------b) identifică potenţialele surse de finanţare a activităţilor de cercetare ale
Centrului (de exemplu granturi de finanţare a centrelor de cercetare oferite de
C.N.C.S.I.S) şi ia toate măsurile necesare înscrierii în aceste programe (de
exemplu întocmirea corespunzătoare a documentaţiei de înscriere);-----------------------c) prezintă Adunării generale raportul anual de activitate pe perioada
anterioară, executarea Planului anual de administrare a fondurilor Centrului,
precum şi proiectul programelor Centrului; ---------------------------------------------------d) ia măsuri pentru promovarea imaginii Centrului;---------------------------------e) sprijină Adunarea Generală a membrilor în stabilirea strategiilor şi a
obiectivelor Centrului;----------------------------------------------------------------------------f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală.----------------------Art.XXIX - Nu poate fi membru al Consiliului Centrului, iar dacă este,
pierde această calitate, orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în
cadrul unei instituţii publice, alta decât Universitatea „Petru Maior”, din Târgu
Mureş, dacă această instituţie sprijină activitatea Centrului.-------------------------------------Art.XXX – 1) Consiliul Centrului se întâlneşte în şedinţe ordinare
lunar;--------------------------------------------------------------------------------------------------2) Şedinţele extraordinare ale Consiliului pot fi convocate, ori de câte
ori este necesar, de cel puţin 1/3 din totalul membrilor Centrului;----------------------------3) Şedinţa Consiliului este legal constituită dacă sunt prezente 2/3 din
persoanele care fac parte din Consiliu, votul Directorului fiind determinant în
caz de paritate. Deciziile Consiliului sunt luate cu majoritatea simplă de voturi a
membrilor acestui organ de conducere;-----------------------------------------------------------4) Convocarea şi consemnarea şedinţelor Consiliului se vor face de
către Secretarul Centrului, în condiţii similare celor prevăzute de către art. XXIII
din prezentul statut al Centrului de cercetare;------------------------------------------DIRECTORUL CENTRULUI
------------Art.XXXI – 1) Directorul Centrului este ales, cu cel puţin votul
majorităţii simple, pentru un mandat de 2 ani de către Adunarea Generală a
membrilor Centrului;------------------------------------------------------------------------------2) Mandatul Directorului Centrului poate înceta în cazuri similare cu cele
prevăzute în cazul pierderii calităţii de membru al Centrului;-----------------------------------Art. XXXII – Atribuţiile directorului Centrului sunt:------------------------------a) gestionarea problemelor curente;--------------------------------------------
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----------b) reprezentarea Centrului în relaţia cu Universitatea „Petru Maior” din
Târgu Mureş, respectiv cu structurile acestei instituţii;----------------------------------------c) reprezentarea Centrului în relaţiile cu alte structuri economice, de
învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi străinătate;------------------------------------d) alte atribuţii stabilite de către Consiliul Centrului;------------------------SECRETARUL CENTRULUI
------------Art.XXXIII –Secretarul Centrului este ales pentru un mandat de 2 ani
de către Adunarea generală a membrilor Centrului, dintre membrii acestuia, prin
votul majorităţii simple a membrilor Centrului;--------------------------------------------------Art.XXXIV – Atribuţiile Secretarului Centrului sunt următoarele:--------------a) convocarea şedinţelor organizate de către organele de conducere ale
Centrului;--------------------------------------------------------------------------------------------b) întocmirea ordinelor de zi ale acestor şedinţe;--------------------------------------c) întocmirea şi păstrarea proceselor verbale ale tuturor şedinţelor
organizate de organele de conducere şi de administrare ale Centrului;---------------------d) păstrarea actelor şi a documentelor financiare ale Centrului, precum şi
a oricăror documente care prezintă interes pentru buna funcţionare a Centrului;---------e) atribuţii stabilite de către Directorul Centrului;-------------------------------------f) alte atribuţii în conformitate cu prevederile legale şi ale prezentului
statut al Centrului;-------------------------------------------------------------------------ALTE ORGANE AL CENTRULUI
-----------ART.XXXV – Directorul economic este persoana din cadrul Centrului
ale cărei atribuţii privesc, în principal, activităţile financiare şi contabile ale
Centrului. Totodată, directorul economic administrează fondurile Centrului;--------------ART.XXXVI –Centrul de cercetare poate avea următorii angajaţi, în
sistem de cumul sau plata cu ora:----------------------------------------------------------------a) contabil;----------------------------------------------------------------------------------b) secretar dactilograf;---------------------------------------------------------------------c) alţi angajaţi, în conformitate cu prevederile legale şi ale prezentului
Statut al Centrului de cercetare;------------------------------------------------------------------ART.XXXVII - Angajaţi vor fi remuneraţi în funcţie de activitatea
depusă şi conform contractului încheiat cu Centrul de cercetare;-------------------CAPITOLUL VII
SITUAŢIA FINANCIARĂ A CENTRULUI
-----------ART.XXXVIII – Activitatea Centrului de cercetare va fi susţinută
financiar din următoarele surse de venituri: --------------------------------------------
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---------a) resurse materiale acordate de Universitatea „Petru Maior” din Târgu
Mureş; -----------------------------------------------------------------------------------------------b) donaţii sau legate; ----------------------------------------------------------------------c) fonduri atrase de la agenţii economici;----------------------------------------------d) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale; --------------e) fonduri provenite din aprobarea unor granturi acordate de către
instituţii publice şi/sau private;--------------------------------------------------------------------f) fonduri provenite din programe şi/sau cooperări internaţionale;-----------------g) alte venituri prevăzute de lege. -------------------------------------------------------ART.XXXIX - Nimeni nu poate dispune de bunurile şi fondurile
Centrului în alt scop decât cel prevăzut prin prezentul statut, sau dacă nu este
desemnat în acest sens de Adunarea generală a membrilor. ----------------------------------Art.XXXX - Activitatea Centrului de cercetare se desfăşoară în sistemul
autofinanţare (de exemplu obţinerea unor finanţări de la CNCSIS). Din
veniturile realizate, cu acordul responsabilului contractului de finanţare, se vor
acoperi următoarele cheltuieli:-----------------------------------------------------------------a) materiale şi aparatură;------------------------------------------------------------------b) cheltuieli de organizare a unor conferinţe, sesiuni de comunicări
ştiinţifice şi simpozioane cu teme legate de activitatea de cercetare a Centrului;-CAPITOLUL XI
DISPOZIŢII FINALE
----------ART.XXXXI – Centrul se dizolvă prin hotărârea Adunării Generale,
prin votul a cel puţin 2/3 din totalul membrilor Centrului;-------------------------------------ART.XXXXII – În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare,
procesul verbal este depus la Decanatul Facultăţii de Ştiinţe Economice Juridice
şi Administrative şi la rectoratul Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş;-----------ART.XXXXIII – Centrul de cercetare va vira în contul Universităţii
„Petru Maior” din Târgu Mureş o regie negociată în funcţie de specificul
activităţii desfăşurate, conform protocolului încheiat între aceasta şi Centrul de
Cercetare;---------------------------------------------------------------------------------------------ART.XXXXIV – Patrimoniul Centrului de cercetare face parte
integrantă din patrimoniul Facultăţii de Ştiinţe Economice Juridice şi
Administrative, Catedra de Discipline Juridice şi Administrative. Utilizarea
patrimoniului facultăţii sau al catedrei va fi nominalizată pentru fiecare temă
contractată pentru a se negocia regia aferentă;---------------------------------------------------ART. XXXXV – Centrul de cercetare pentru Drept şi Ştiinţe Socio –
umane va fi asistat şi controlat economic şi juridic de către Universitatea „Petru
Maior” din Târgu Mureş. El se va conduce după regulile Universităţii „Petru
Maior”;-----------------------------------------------------------------------------------------------Art.XXXXVI – 1) Dispoziţiile prezentului statut se completează cu
dispoziţiile legale în vigoare. ------------------------------------------------------------12

--------2) Statutul Centrului de cercetare pentru Drept şi Ştiinţe Socio – umane
poate fi îmbunătăţit, completat şi reactualizat pe parcurs, în funcţie de
modificările legislaţiei în vigoare;------------------------------------------------------------------Art.XXXXVII - Prezentul statut a fost adoptat cu unanimitate de
voturi de către toţi membrii fondatori semnatari ai tabelului anexat azi,
26.03.2008, fiind redactat în două exemplare originale.-------------------------------

Conf.univ.dr.Ioan Sabău – Pop
26 martie 2008
Târgu Mureş
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