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REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

CONSILIULUI DE ONOARE AL ACADEMIEI ROMÂNE 

 

Art. 1. Consiliul de Onoare al Academiei Române se înfiinţează prin hotărârea  

Adunării Generale, în temeiul Art. 33 din Statutul Academiei Române. 

Art. 2. Consiliul de Onoare al Academiei Române are competenţa să cerceteze şi să 

analizeze eventualele abateri ale membrilor Academiei Române de la îndatoririle prevăzute de 

Legea Academiei Române, de Statutul său, de legislaţia generală în vigoare, precum şi 

eventuale acţiuni care contravin poziţiei Academiei Române de instituţie identitară naţională, 

for suprem de consacrare cultural-ştiinţifică, sau pot afecta principiile şi conduita morală 

promovate şi apărate de normele şi cutumele academice. În activitatea sa, Consiliul de Onoare 

al Academiei Române se ghidează, de asemenea, după Codul de Etică al Academiei Române. 

Art. 3. Consiliul de Onoare al Academiei Române poate fi sesizat de orice membru 

al Academiei Române, de Biroul Prezidiului sau de Prezidiul Academiei Române şi, de 

asemenea, se poate autosesiza, conform Statutului Academiei Române.  

Art. 4. Consiliul de Onoare al Academiei Române se compune din cinci membri ai 

Academiei Române, recunoscuţi şi apreciaţi pentru merite profesionale şi probitate morală, 

reprezentând secţiile de ştiinţe reale şi cele socio-umane. 

Art. 5. Alegerea membrilor Consiliului de Onoare al Academiei Române se face de 

către Adunarea Generală, la propunerea nominală a Biroului Prezidiului Academiei Române, 

pentru un mandat de patru ani. Alegerea are loc prin votul deschis al Adunării Generale, cu 

majoritate simplă de voturi. Încetarea calităţii de membru al Consiliului de Onoare are loc la 

expirarea mandatului, prin retragere sau prin votul Adunării Generale, la propunerea Biroului 

Prezidiului Academiei Române. 

Art. 6. Consiliul de Onoare al Academiei Române alege un preşedinte dintre 

membrii săi, pe întreaga durată a mandatului. În cazul încetării calităţii de preşedinte al 

Consiliului de Onoare înainte de expirarea mandatului întregului Consiliu, se va proceda la 

alegerea unui nou preşedinte. 

Art. 7. Preşedintele Consiliului de Onoare al Academiei Române reprezintă 

Consiliul în raporturile sale cu Academia şi orice alte autorităţi, fiind şi purtătorul său de 

cuvânt; de asemenea, atunci când este invitat, participă la întrunirile Prezidiului Academiei 

Române.  

Art. 8. Consiliul de Onoare al Academiei Române îşi alege şi un secretar, dintre 

membrii săi, pe întreaga durată a mandatului său.  

Art. 9. În vederea cercetării oricăror fapte sau conduite aflate în competenţa 

Consiliului de Onoare al Academiei Române, persoanele în cauză pot fi convocate la o 

întâlnire directă cu Consiliul. Convocarea se face în scris, precizându-se data, ora şi locul 

întrevederii. Convocarea se va face cu cel puţin 10 zile înainte de întrunirea programată. 

Persoanele convocate sunt obligate să dea curs invitaţiei care le este adresată şi să coopereze 

de bună-credinţă cu membrii Consiliului de Onoare în vederea îndeplinirii sarcinilor şi 

atribuţiilor acestuia. 

Art. 10. La întâlnirea cu persoanele convocate pentru discuţii, Consiliul de Onoare al 

Academiei Române trebuie să fie reprezentat de cel puţin trei dintre membrii săi, între care 

trebuie să fie în mod obligatoriu preşedintele şi secretarul. Cu acest prilej, secretarul 

Consiliului de Onoare al Academiei Române întocmeşte un proces-verbal în care menţionează 

principalele elemente ale discuţiei. 

Art. 11. Dezbaterile interne în Consiliul de Onoare al Academiei Române pot avea 

loc în întâlniri directe, prin telefon, e-mail sau alte mijloace de comunicare. 
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Art. 12. Pentru rezolvarea cazurilor pe care le analizează, Consiliul de Onoare al 

Academiei Române poate solicita punctul de vedere al unor secţii ale Academiei sau poate 

cere sprijinul unor specialişti, în particular, al unui membru al Academiei Române cu 

pregătire juridică, ales conform procedurii menționate la Art. 5. 

Art. 13. Orice solicitare adresată Consiliului de Onoare al Academiei Române 

trebuie rezolvată în cel mult 60 de zile de la data sesizării. 

Art. 14. Concluziile analizelor desfăşurate de către Consiliul de Onoare al 

Academiei Române vor fi validate prin consens, cu aprobarea tuturor membrilor Consiliului. 

Aceste concluzii sunt prezentate în scris Secretarului General al Academiei Române (iar 

acesta este momentul în care se consideră că sesizarea respectivă este rezolvată), în vederea 

informării Biroului Prezidiului Academiei Române. Cu aprobarea Biroului Prezidiului, 

preşedintele Consiliului de Onoare al Academiei Române prezintă concluziile analizelor în 

faţa Adunării Generale a Academiei Române. 

Art. 15. Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data aprobării sale de 

către Adunarea Generală a Academiei Române. Modificarea Regulamentului se poate face, la 

propunerea Consiliului de Onoare al Academiei Române sau a Biroului Prezidiului Academiei 

Române, cu respectarea procedurii după care a fost aprobat. 


