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PROCEDURĂ
INIŢIERII PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI

Această procedură a fost aprobată în Şedinţa Senatului din 28.06.2013

Procedura iniţierii proiectelor de hotărâri
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1. EXPUNERE DE MOTIVE
Art. 1

Organizarea instituţiei universitare a fost şi a rămas una specifică în care rolul organelor
colective, adică al Consiliului Facultăţii şi Senatului Universităţii de a promova
performanţa în condiţii de competitivitate trebuie să fie permanent.

Art. 2

Principiul autonomiei universitare implică o creştere importantă a responsabilităţii
instituţiei universitare şi, de aici, o creştere proporţională a responsabilităţii fiecărui
membru al comunităţii universitare.

Art. 3

Principiile autonomiei universitare şi responsabilităţii sociale a membrilor comunităţii
academice se pot manifesta numai într-un cadru instituţional adecvat care trebuie să
constituie în acelaşi timp şi un exemplu viabil pentru studenţi şi pentru societate în
ansamblul său.

Art. 4

Cadrul instituţional al Universităţii este constituit dintr-un corp minim necesar şi suficient
de reglementări care să permită desfăşurarea normală, transparentă şi repetabilă a tuturor
activităţilor specifice instituţiei.

Art. 5

Acest corp de reglementări trebuie să definească normalitatea pentru toţi membrii
comunităţii universitare şi să delimiteze autoritatea şi condiţiile în care aceasta poate şi
trebuie exercitată de către organele de conducere.

Art. 6

În acest cadru, fiecare membru al comunităţii trebuie să aibă posibilitatea de a pune la
îndemâna semenilor săi, în mod eficient şi neîngrădit, întreaga sa competenţă, experienţă şi
dăruire.

Art. 7

Performanţa Universităţii ca instituţie socială, ca instituţie promotoare a cercetării
ştiinţifice dar şi ca ŞCOALĂ în cel mai profund sens, poate fi asigurată numai în măsura în
care tinereţea studenţilor se transmite şi şcolii şi aceasta se manifestă prin dinamica
organizării sale, a adaptării sale permanente la avangarda performanţei.

Art. 8

Adaptarea cadrului instituţional al Universităţii este o cerinţă obligatorie care permite
obţinerea calităţii şi eficienţei în toate domeniile acoperite.

Art. 9

Constituirea cadrului instituţional al Universităţii este o sarcină care nu poate fi atribuită
unei singure şi unice entităţi alese sau angajate prin concurs.

Art. 10 Prin implicaţiile lor, toate elementele cu caracter normativ ale Universităţii trebuie să se
bucure atât de competenţa şi experienţa fiecărui membru al comunităţii academice, cât şi
de experienţa de conducere acumulată prin actul de conducere de către organele alese sau
angajate pe funcţii.
Art. 11 Realizarea angrenajului funcţionării unitare şi eficiente implică responsabilităţi care nu
permit o tratare superficială a nici unei iniţiative.
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Art. 12 Se impune în acest fel necesitatea existenţei unui mecanism unic prin care orice iniţiativă
care are ca finalitate modificarea construcţiei instituţionale să fie tratată în mod unitar şi
egal, indiferent de iniţiator.
Art. 13 Două sunt principiile care trebuie să guverneze funcţionarea acestui mecanism:
a) Construirea şi modificarea cadrului instituţional al Universităţii este de competenţa
Senatului Universităţii;
b) Orice iniţiativă trebuie să fie integrată în cadrul instituţional prezent în aşa fel încât ea
să nu ajungă în contradicţie cu reglementări deja existente.
Art. 14 Soluţia prevăzută este aceea a existenţei unor trasee pe care orice iniţiativă trebuie să le
parcurgă până în momentul în care organul de conducere colectivă o validează prin
includere în cadrul instituţional specific.

2. EFECTELE PRELIMINARE ALE INIŢIATIVEI
Art. 15 Prin procedura propusă se estimează mai multe efecte benefice asupra vieţii Universităţii.
Art. 16 Se asigură o procedură unică prin care orice propunere valoroasă să fie exploatată de
comunitate.
a) Procedura tratează în mod unitar şi egal propunerile venite din partea oricărui membru
al comunităţii academice, a oricărui deţinător de funcţie aleasă sau a oricărui angajat în
funcţie de conducere;
b) În faţa iniţiativelor pentru completarea sau modificarea cadrului instituţional, organele
colective executive sunt tratate în acelaşi mod ca şi ceilalţi membri ai comunităţii
academice.
Art. 17 Se asigură o mai mare stabilitate în timp a actelor de decizie ale conducerii executive a
Universităţii. Aceasta va lucra pe baza legilor şi reglementărilor în vigoare şi nu pe baza
unor improvizaţii sau propuneri de conjunctură.
Art. 18 Se elimină propunerile superficial formulate sau nefundamentate, care riscă să treacă de
votul Senatului, diminuând în acest fel credibilitatea acestui for de conducere colectivă;
Art. 19 Se oferă membrilor comunităţii universitare un instrument nepărtinitor şi obiectiv de a
participa la organizarea şi perfecţionarea instituţiei pe care o cunosc foarte bine şi pe care o
servesc;
Art. 20 Se dă posibilitatea ca iniţiativele să fie perfecţionate în permanenţă pentru a convinge de
utilitatea şi necesitatea lor;
Art. 21 Se previne şi se elimină posibilele excese ale conducerilor executive care pot profita de
poziţia lor pentru a întârzia sau chiar împiedica iniţiative incomode în detrimentul unor
3

Procedura iniţierii proiectelor de hotărâri

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

documente supuse votului în mare grabă care să justifice sau să fundamenteze acte sau
fapte deja asumate, chiar când acestea sunt la limita legii sau pot avea consecinţe
neprevăzute;
Art. 22 Se elimină tendinţele de a crea ierarhii şi priorităţi artificiale între promotorii unor
iniţiative mai ales când se ajunge la concurenţă între iniţiativa unui membru oarecare al
comunităţii şi membrii organelor executive în funcţie;
Art. 23 Se pun bazele unei adaptări dinamice a cadrului instituţional al Universităţii în temeiul
principiului optimului social, independent de persoane, funcţii, structuri sau situaţii
conjuncturale.
Art. 24 Apariţia unei norme în acest domeniu va avea consecinţe deosebite asupra dinamicii
definirii şi perfecţionării cadrului instituţional al Universităţii.
Art. 25 În raport cu cerinţele de moment, dar şi de perspectivă, ale activităţii Universităţii vor
putea fi promovate şi perfecţionate, apoi supuse votului Senatului, cele mai bune şi
necesare reglementări, care, odată implementate, vor asigura în mod corect cea mai rapidă
adaptare şi condiţii de optimă performanţă.

3. PRINCIPII GENERALE DE REALIZARE A INIŢIATIVEI
Art. 26 Pentru a asigura valorificarea iniţiativelor în folosul comunităţii academice şi pentru a
ridica calitatea tuturor activităţilor desfăşurate în universitate, se va urmări neîntrerupt
promovarea iniţiativelor care privesc strategia şi dezvoltarea universităţii, calitatea actului
didactic, ştiinţific şi a vieţii universitare.
Art. 27 Orice membru al comunităţii universitare, inclusiv persoană în funcţie sau organism de
conducere executivă poate fi autorul sau iniţiatorul unei propuneri de perfecţionare a
cadrului instituţional al Universităţii. O astfel de iniţiativă trebuie să conţină expunerea de
motive ale iniţiativei, principalele etape de implementare şi efectele estimate.
Art. 28 iniţiativă este analizată, discutată, reformulată cu sprijinul autorului şi avizată în comisia de
specialitate a Senatului, pe baza textului original şi al avizului comisiei de specialitate.
Pentru cazurile în care avizarea nu este favorabilă, autorul iniţiativei are o cale de apel prin
solicitarea unei comisii de avizare excepţională în care alături de un membru de drept al
comisiei de specialitate, intră alte două persoane din cadrul instituţiei cu care procedura de
avizare se reia.
Art. 29 Toate propunerile sau iniţiativele sunt înregistrate în mod unic, centralizate şi, apoi,
exploatate spre continua perfecţionare a Universităţii.
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Art. 30 Nici o propunere sau iniţiativă, indiferent din partea cui ar veni, nu poate ajunge să fie
supuse votului Senatului sau Consiliului Facultăţii, după caz, decât după obţinerea unui
aviz favorabil din partea unei comisii de specialitate şi, după caz, a unei comisii neutre,
competente şi interesate.
Art. 31 Reluarea promovării iniţiativei din partea autorului ei este posibilă de mai multe ori, cu
respectarea unei succesiuni temporale şi procedurale bine precizate. În acest fel o iniţiativă
poate fi perfecţionată calitativ şi promovată pentru votarea în Senat cât mai aproape de
momentul optim pentru aplicare.
Art. 32 Activitatea membrilor comunităţii academice în comisiile de avizare şi ca autori de
iniţiative este cotată la capitolul „Activitate socială” a obligaţiilor personalului angajat al
Universităţii. Prin punctele acordate pentru această activitate este sporit punctajul
individual care este luat în considerare pentru evaluarea anuală a persoanei.
Art. 33 Proiectele de hotărâri trebuie redactate în forma actului normativ, pe articole şi, după caz,
pe capitole şi secţiuni, respectându-se normele de tehnică legislativă. În acest scop oficiul
juridic va acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.
Art. 34 La elaborarea proiectelor de hotărâri cu caracter normativ, se va publica un anunţ referitor
la această iniţiativă pe site-ul Universităţii şi la afişierul propriu.
Art. 35 Anunţul privind elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ, va fi adus la
cunoştinţă publică cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză şi adoptare de
către Senat. Anunţul va cuprinde expunerea de motive privind necesitatea adoptării
hotărârii, textul complet al proiectului de hotărâre, precum şi termenul limită, locul şi
modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, opinii sau sugestii cu
caracter de recomandare.
Art. 36 Proiectele de hotărâri, însoţite de expunerea de motive a iniţiatorului, de avizul comisiei de
specialitate, se vor prezenta pentru viză de specialitate la Serviciul juridic, care se va
pronunţa asupra legalităţii acestora în termen de 3 zile de la prezentare. Prelungirea
termenului pentru acordarea vizei se face numai în cazuri bine justificate.
Art. 37 Proiectele de hotărâri, împreună cu expunerile de motive, avizele prealabile ale comisiilor
de specialitate, se prezintă Secretarului şef al Universităţii pentru a le înscrie pe proiectul
ordinii de zi a şedinţei Biroului Senatului.
Art. 38 Biroul Senatului analizează în şedinţă proiectele de hotărâri şi, dacă se constată că sunt
fundamentate corespunzător, le înscrie în proiectul ordinii de zi a şedinţei Senatului. Dacă
Biroul Senatului apreciază că este necesară amendarea proiectelor de hotărâri propuse, le
restituie iniţiatorului însoţite de recomandări concrete, pentru completare sau modificare.
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Art. 39 Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor de senat prin menţionarea
titlului şi iniţiatorului şi se aduc la cunoştinţă senatorilor.
Art. 40 Dezbaterea proiectului de hotărâre este precedată de prezentarea de către iniţiator a
motivelor care au condus la promovarea proiectului şi de raportul comisiei de specialitate.
Art. 41 Dezbaterile proiectelor de hotărâre sunt generale şi pe articole. Pentru dezbaterea generală
se dă cuvântul senatorilor în ordinea înscrierii la cuvânt. La discutarea fiecărui articol,
senatorii pot lua cuvântul pentru a-şi exprima punctul de vedere, putând formula
amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele se supun votului în ordinea
formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se mai
supune votului.
Art. 42 Dacă comisia de specialitate propune respingerea proiectului de hotărâre, după încheierea
dezbaterii generale, preşedintele poate cere Senatului să se pronunţe prin vot.
Art. 43 Preşedintele Senatului poate supune spre aprobare sistarea discuţiilor şi modalitatea de
adoptare a proiectului de hotărâre prin votare pe articole sau globală a acestuia.

4. DISPOZIŢII FINALE
Art. 44 Aprobarea modificării prezentei proceduri este de competenţa Senatului universităţii.
Art. 45 Prevederile prezentei proceduri se aplică începând cu data aprobării în Senatul
universităţii.
Art. 46 Verificarea modului în care se aplică prezenta procedură se realizează de către Preşedintele
Senatului USV.
Art. 47 Prezenta procedură abrogă ediţia precedentă aprobată prin Hotărârea Senatului USV din
04.05.2004
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