STATUTUL CENTRULUI DE DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI INSTITUŢII
POLITICE
CAPITOLUL I
Denumirea, sediul, durata
Art. 1 Cadrele didactice, cercetătorii, doctoranzii şi studenţii de la Facultatea de Drept a
Universităţii din Bucureşti, menţionaţi pe lista membrilor fondatori anexă la statut, am
decis în 1991 înfiinţarea unui centru de cercetare pe lângă Catedra de Drept public a
Facultăţii de drept,. Centrul se organizează şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în
vigoare (OG 57/2002, HG 551/2007).
Art. 2 Denumirea centrului este CENTRUL DE DREPT CONSTITUŢIONAL ŞI
INSTITUŢII POLITICE.
Art. 3 Centrul de drept constituţional şi instituţii politice îşi are sediul la camera 303 din
Facultatea de Drept, situată în str. Mihail Kogălniceanu nr.64, sector 5, Bucureşti,
România, RO-050 107.
Art. 4 Centrul de drept constituţional şi instituţii politice se constituie pe durată
nedeterminată.
CAPITOLUL II
Scopul şi obiectul de activitate
Art. 5 Scopul centrului este ştiinţific, apolitic, nepatrimonial şi urmăreşte promovarea
studiului şi cercetării ştiinţifice a sistemelor constituţionale şi politice în rândul cadrelor
didactice, cercetătorilor ştiinţifici, doctoranzilor şi studenţilor, precum şi diseminarea şi
publicarea rezultatelor de cercetare ştiinţifică.
Art. 6 Obiectul de activitate al centrului îl constituie:
a) desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă pe
teme privind sistemele constituţionale şi instituţiile politice;
b) participarea la schimburi academice pe plan intern şi internaţional în domeniul
dreptului constituţional şi al instituţiilor politice;
c) organizarea de seminarii ştiinţifice, sesiuni, conferinţe, colocvii, dezbateri,
schimburi de experienţă şi alte manifestări ştiinţifice pe teme privind sistemele
constituţionale şi instituţiile politice;
d) elaborarea de materiale de informare ştiinţifică: broşuri, reviste, materiale pe
suport electronic, alte publicaţii;
e) sprijinirea studiilor de masterat şi doctorat din cadrul Universităţii din Bucureşti,
precum şi a învăţământului postuniversitar din Facultatea de Drept a Universităţii
din Bucureşti;

f) îndrumarea de către cadrele didactice a cercetării ştiinţifice a studenţilor, în cadrul
unor cercuri de studiu, finalizată prin studii de caz, proiecte, lucrări de disertaţie;
g) organizarea de sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor şi concursuri
profesionale pe teme de drept constituţional şi instituţii politice;
h) cooperarea academică, intra- şi interdisciplinară, cu specialişti şi unităţi de
cercetare din cadrul Universităţii din Bucureşti, din ţară şi din străinătate;
i) oferirea de servicii de cercetare şi consultanţă partenerilor interesaţi;

j) atragerea de programe şi finanţări în vederea dezvoltării activităţilor de cercetare
propuse, precum şi constituirea unor surse de finanţare proprii (donaţii,
sponsorizări, taxe, cotizaţii etc.);
k) desfăşurarea altor activităţi de natură să influenţeze realizarea scopului propus.
CAPITOLUL III
Membrii centrului
Art. 7 Membrii centrului sunt, după caz, membri fondatori, membri asociaţi şi membri de
onoare.
Membri fondatori sunt cei care au participat la constituirea centrului şi au semnat
prezentul statut, aşa cum rezultă din lista anexă la statut.
Art. 8 Membrii asociaţi sunt persoanele care recunosc statutul centrului şi îşi manifestă în
scris intenţia de a adera la centru, declarând pe proprie răspundere că nu mai fac parte
dintr-un alt centru de cercetare.
Dobândirea calităţii de membru asociat presupune depunerea unei cereri scrise la
Consiliul de conducere, care are obligaţia să o analizeze şi să se pronunţe asupra
aprobării sau respingerii ei în termen de cel mult o lună de la data primirii.
Art. 9 Calitatea de membru de onoare este acordată de Adunarea Generală, cu votul
majorităţii membrilor, la propunerea unui membru fondator sau asociat. Pot fi membri de
onoare personalităţi ştiinţifice din România sau din străinătate care prin activitatea lor
sprijină activitatea centrului.
Art. 10 Pierderea calităţii de membru al centrului se realizează prin retragere sau
excludere.
Retragerea trebuie să fie notificată în scris Adunării generale cu cel puţin 10 zile înainte.
Excluderea se dispune de Adunarea Generală cu votul majorităţii membrilor pentru
încălcarea statutului sau pentru producerea de prejudicii materiale sau morale centrului.
CAPITOLUL IV

Organizarea şi conducerea centrului
Art. 11 Conducerea centrului este asigurată de:
-

Consiliul de conducere

-

Director

Art. 12 Adunarea generală se compune din totalitatea membrilor care au dobândit
calitatea în condiţiile prezentului statut, care pot fi:
-

cadre didactice;

-

cercetători ştiinţifici;

-

doctoranzi;

-

studenţi la facultăţile de drept din România şi din străinătate.

Art. 13 Adunarea generală se convoacă în mod obligatoriu o dată pe an, la cererea
Directorului centrului şi ori de câte ori este cazul, la cererea Directorului centrului sau a
unei treimi din membrii centrului.
Şedinţele Adunării generale sunt conduse de Preşedintele de onoare, iar în lipsa acestuia
de către Directorul centrului.
Şedinţele Adunării generale sunt valabile dacă sunt prezenţi majoritatea membrilor
centrului.
Adunarea generală ia hotărâri cu majoritatea voturilor celor prezenţi afară de cazul în
care prezentul statut prevede altfel. Modalitatea de vot este cea stabilită de adunarea
generală.
Art. 14 Atribuţiile Adunării generale sunt cele prevăzute de lege, de prezentul statut,
precum şi cele stabilite de aceasta.
Art.15 Consiliul de conducere reprezintă organul de conducere al centrului.
Consiliul de conducere este ales de Adunarea generală, din rândul membrilor centrului,
pentru un mandat de 4 ani.
Consiliul de conducere se întruneşte, de regulă, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la
cererea Directorului centrului.
Consiliul de conducere funcţionează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi şi ia
hotărâri cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
Art.16 Centrul este reprezentat de Directorul centrului.
Art.17 Directorul centrului şi secretarul ştiinţific sunt organe de conducere operativă a
centrului şi îndeplinesc toate actele necesare unei asemenea activităţi, prevăzute în lege şi
hotărârile adunării generale.
Secretarul ştiinţific îndeplineşte şi sarcinile stabilite de directorul centrului.

Art. 18 Dacă organele de conducere operativă nu pot funcţiona din orice motiv,
atribuţiile lor vor fi îndeplinite de asociaţii desemnaţi de adunarea generală în condiţiile
legii.
Art. 19 Centrul are 2 preşedinţi de onoare ce sunt numiţi de către adunarea generală.
Art. 20 Consiliul de conducere este alcătuit din director, secretar ştiinţific şi un membru.
Art. 21 Cenzorul este organul de control financiar intern al centrului. El este desemnat şi
revocat de Adunarea Generală. După numire el se bucură de independenţă în atribuţiile
care îi revin.
Membrii Consiliului de conducere nu pot fi cenzori.
Art. 22 Angajarea de personal se face în limita resurselor financiare şi în funcţie de
necesităţile de ordin ştiinţific ale contractelor de cercetare ale centrului sau ale altor
venituri absorbite.
Angajarea şi promovarea se fac în condiţiile legii.
Art. 23 Fiecare director de proiect de cercetare are independenţă în gestionarea
fondurilor pe care le aduce în cadrul centrului.
Directorii de proiecte au întreaga responsabilitate pentru realizarea obiectivelor
proiectelor şi pot propune angajarea pe perioade determinate a unor colaboratori, în
funcţie de bugetul alocat proiectelor respective.
CAPITOLUL V
Dispoziţii finale
Art.24 Pentru realizarea scopului statutar, centrul va putea utiliza baza materială a
Catedrei de drept public a Facultăţii de Drept din Bucureşti, pe lângă care funcţionează.
Art. 25 Prevederile prezentului statut se completează cu prevederile actelor normative
care reglementează activitatea de cercetare-dezvoltare.
Art.26 Modificările sau completările prezentului Statut se fac prin hotărâri ale Adunării
Generale, în condiţiile legii.

