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Hotărârea nr. 69/25.05.2020
cu privire la
unele aspecte privind organizarea și funcționarea Facultății de Drept
În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 168/18.05.2020 cu privire la înaintarea către Senatul ASE
a propunerii de aprobare a modalității de organizare, funcționare și desemnare a decanului Facultății de Drept;
În conformitate cu prevederile art. 213 alin. 2 lit. d din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și
completată, ale art. 38 pct. 3 din Carta ASE, ale art. 3 pct. 3 din Regulamentul de organizare și funcționare a
Senatului ASE, precum și ale Hotărârii Senatului nr. 8/22.01.2020;
Senatul Academiei de Studii Economice din București
Hotărăște
Art. 1. Se aprobă transferul Departamentului de Drept, în structura existentă la momentul prezentei hotărâri,
din cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune în cadrul noii Facultăți de Drept.
Art. 2. Se aprobă numărul de 17 membri ai Consiliului facultății, în următoarea structură: 12 cadre didactice
titulare în ASE (dintre care 9 de la Departamentul de Drept și 3 de la alte departamente ale universității
noastre) și 5 studenți.
Art. 3. (1) Se aprobă desemnarea, prin decizie a rectorului ASE, a conducerii interimare a facultății de Drept
compuse din Decan, membru al Departamentului de Drept, și 3 prodecani.
(2) Alegerile pentru membrii Consiliului facultății se vor desfășura în conformitate cu prevederile
Metodologiei de desfășurare a alegerilor universitare 2019 – 2020.
(3) Graficul de desfășurare a alegerilor pentru membrii Consiliului facultății se va aproba de către
Consiliul de administrație.
(4) La momentul constituirii Consiliului facultății, Rectorul ASE va organiza concursul pentru
desemnarea Decanului facultății și va înainta Senatului spre aprobare rezultatul acestui concurs.
Art. 4. Se aprobă funcționarea în cadrul Facultății de Drept a unui secretariat compus dintr-un Secretar șef de
facultate și o secretară de an.
Art. 5. Se aprobă ca sediul Facultății de Drept să fie în Piața Romană nr. 6, sala 0005.
Art. 6. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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