ACADEMIA ROMANA
FILIALA CLUJ-NAPOCA

2o/y'

DECIZIA nr.

I din Ordinul Ministerului Finanlelor Publice nr. 946 din 4
pentru
iulie 2005
aprobarea Codului controlului intem/managerial, cuprinz6nd standardele de control
intem/managerial la entitilile publice qi pentru dezvoltarea sistemelor de control intem/managerial,
republicat in Monitorul Oficial nr. 469 din 5 iulie 201 l,
Ca urmare a votului exprimat de citre membri Academiei Romine Filiala Cluj-Napoca, in;edinla
din data- de 1 martie 201 7,
In temeiul art. 23 litera f din Statutul Academiei Romine qi a an. 16 alin. 5 din Legea 75212001
privind organizarea qi funclionarea Academiei Rom6ne, Acad. Emil Burzo Pregedinte
AvAnd in vedere prevederile art. 3 alin.

DISPUNE:
Art. I in vederea implemenlirii Standardului I de control intem managerial - Eticd, integritate, se
constituie in cadrul Filialei Cluj-Napoca a Academiei Romdne COMISIA DE ETICA, avand urmdtoarea
componenta:
Pre$edintele Comisiei:
Acad. Marius Porumb

Membri:
Acad. Dorel Banabic
Acad. Doru Pamfil
Membru corespondent Ion Pop
Membru de onoare Dumitru Protase
Secretar:
Cons.

juridic Narcisa Cozea

Art. 2 Comisia de Etici i5i va des{hgura activitatea incepAnd cu data prezentei Decizii, pe o
perioadd de 4 ani, qi va avea ca principale atribulii:
cercetarea eventualelor incdlclri ale,,Codului de etic6" al Academiei Romanc;
primirea gi evaluarea validitSlii sesizdrilor gi reclamaliilor adresate;

-

organizarea interviurilor in scopul stringerii de dale privitoare la cazurile care fac obiectul
sesizari lor/rec lamali i lor;
- propunerea sanctiunilor disciplinare citre conducerea Academiei Romdne;
- intocmirea unui raport anual privitor Ia respectarea Codului Etic al Academiei Romine;
- propunerea gi promovarea unor eventuale modificlri sau amendamente asupra Codului;
- si nolifice de urgen{[ instituliile statului in ceea ce privegte cazurile care fac subiectul legii penale
qi sd pund la dispozilia acestora loate informaliile pe care le delin cu privire la cazurile respective.
Ar1. 3 Prezenta decizie va fi adusd la cunogtinli tuturor angajalilor Filialei Cluj-Napoca a
Academiei Romdne, prin intermediul paginii web a instituliei www.acad-clui.ro
Pregedinte,
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