
 

 

 

 

 

Regulament de organizare şi funcţionare a 

Comisiei de Etică Profesionala din I.C.D.P.P. Bucuresti 

 

CAPITOLUL I- Dispoziţii generale 

 

Art. 1. Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare şi de 

funcţionare a Comisiei de Etică Profesionala din ICDPP,denumita în continuare Comisia 

de Etică. 

Art. 2. Comisia de Etică este organ consultativ, fără personalitate juridică, pe lângă 

Consiliul de Administraţie al ICDPP. 

Art. 3. Constituirea Comisia de Etică se face în baza prevederilor Legii nr.206/2004, în 

vederea coordonării şi monitorizării aplicării normelor de conduită morală şi profesională 

în activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare, conform CODULUI DE ETICA al 

I.C.D.P.P.  

 

CAPITOLUL II - Componenţa şi Atribuţiile Comisia de Etică 

 

Art. 4. Comisia de Etică este formată din 3 persoane, numite prin DECIZIE a 

conducătorului Institutului  de Cercetare-Dezvoltare  pentru un mandat de trei  ani.  

Art. 5. Revocarea membrilor Comisiei de Etică se face motivat, prin DECIZIE a 

conducătorului Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru  Protectia Plantelor. 

Art. 6. Comisia de Etică este condusă de către un preşedinte, numiţ prin DECIZIE a 

conducătorului ICDPP. 

Art.7. Secretariatul ICDPP primeşte toate sesizările, le înregistrează şi le 

transmite directorului si in copie si Secretariatului Stiintific, apoi vor fi trimise Comisiei de 

Etică pentru analiză, aceasta adoptând căile corespunzătoare pentru solutionare. 



Art.8. Comisia de Etică se poate autosesiza în cazuri de abatere de la normele de 

conduită profesională în activitatea de cercetare-  dezvoltare.  

Art. 9. Atribuţiile Comisiei de Etică sunt: 

a) stabileşte principiile etice specifice domeniului de cercetare-dezvoltare ale 

ICDPP: 

b) stabileşte procedurile specifice de urmat în cazul apariţiei unei conduite 

necorespunzătoare; 

c) urmăreşte aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale referitoare la normele de 

conduită morală şi profesională, de către personalul de cercetare-dezvoltare; 

d) formulează opinii şi recomandări în legătură cu problemele de natură etică ridicate de 

evoluţia ştiinţei şi a cunoaşterii; 

e) analizează cazurile sesizate referitoare la încălcarea regulilor de bună conduită şi 

face recomandări de soluţionare şi/sau de aplicare a sancţiunilor; 

 

CAPITOLUL III - Funcţionarea Comisiei de Etică 

 

Art. 10. Comisia de Etică funcţionează prin şedinţe în plen, convocate de către 

preşedinte sau, în absenţa acestuia, de către alt membru. 

Art. 11. Propunerile, avizele şi hotărârile Comisiei de Etică se adoptă prin întrunirea a 

minimum 2/3 voturi pentru, din totalul de voturi exprimate. 

Art.12. Pentru activitatea depusă, membrii Comisiei de Etică nu primesc indemnizaţie . 

 

CAPITOLUL IV - Dispoziţii finale 

 

Art. 13. Comisia de Etică prezinta  recomandările privind bunele practici, precum şi 

cazurile de abateri de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică din ICDPP. 

Art.14. Anual, Comisia de Etică elaborează un raport de activitate, care se prezinta  

Consiliului de Administratie .  

Art. 15.  Prevederile prezentului Regulament se vor aplica incepand cu data de 

29.04.2012. 

 


