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CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentul regulament stabileşte cadrul general de organizare şi funcţionare al Oficiul Juridic din
cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa.
Art. 2
Acte normative care stau la baza întocmirii regulamentului:
 Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
 Statutul consilierilor juridici din România, publicat în Monitorul Oficial nr. 684/2004.

CAPITOLUL II: Misiune şi obiective
Art. 3
Oficiul Juridic, ca structură organizatorică a Universităţii “Eftimie Murgu” din Reşiţa, prin
personalul său (consilieri juridici), asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale
universităţii în relaţiile sale cu alte persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, precum şi
în privinţa oricărui raport juridic în care universitatea este parte, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, regulamentele şi actele administrative proprii ale universităţii.
Art. 4
Relaţia profesională dintre consilierul juridic şi beneficiarul serviciilor sale se bazează pe onestitate,
probitate, corectitudine, confidenţialitate şi independenţa opiniilor profesionale.
Art. 5
În exercitarea atribuţiilor sale, consilierul juridic se supune numai Constituţiei României, legilor în
vigoare, codului de deontologie profesională şi statutului profesiei de consilier juridic.
Art. 6
Consilierul juridic, indiferent de forma în care îşi desfăşoară activitatea profesională, se
subordonează, numai pe linie administrativă, persoanei juridice în favoarea căreia îşi exercită
profesia.
Art. 7
În exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta, consilierul juridic este independent profesional şi
nu poate fi supus nici unei îngrădiri sau presiuni de orice tip, acesta fiind protejat de lege împotriva
acestora. Dreptul la opinie profesională a consilierului juridic este garantat.
Art. 8
(1) Consilierul juridic este obligat să păstreze secretul profesional privitor la cauza ce i-a fost
încredinţată, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege.
(2) În scopul asigurării secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter profesional, aflate
asupra consilierului juridic sau la locul de exercitare a profesiei, sunt inviolabile.
Art. 9
Consilierul juridic va aviza şi va semna acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum şi
semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv.
Consilierul juridic nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse
în documentul avizat ori semnat de acesta.
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CAPITOLUL III: Structura organizatorică
Art. 10
În cadrul Oficiului Juridic îşi desfăşoară activitatea doi consilieri juridici care îndeplinesc condiţiile
prevăzute de Legea nr. 514/2003 şi Statutul profesiei de consilier juridic.
Art. 11
Conform Organigramei U.E.M.R., Oficiul Juridic este subordonat Rectorului universităţii.

CAPITOLUL IV: Activităţi şi servicii
Art. 12
Activităţile desfăşurate de către Oficiului Juridic sunt:
(1) acordă consultanţă de specialitate tuturor compartimentelor şi salariaţilor universităţii,
în probleme specifice domeniului de activitate, la solicitarea acestora;
(2) avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de universitate;
(3) îşi dă avizul cu privire la legalitatea proiectelor de contracte, convenţii, protocoale,
acorduri sau a oricăror alte acte care produc efecte juridice şi privesc activităţile din
universitate;
(4) vizează contractele încheiate de universitate, atât cu furnizorii, cât şi cu beneficiarii;
(5) avizează, pentru conformitate cu prevederile legale, măsurile administrative şi
disciplinare ce se iau sau dispun în cadrul universităţii;
(6) reprezintă şi apără cu mijloacele legii, interesele universităţii în faţa organelor
judecătoreşti, a organelor de cercetare penală şi urmărire penală, notarilor publici,
autorităţilor publice, a altor persoane juridice sau fizice;
(7) informează conducerea universităţii în legătură cu soluţiile pronunţate de instanţele
judecătoreşti sau alte organe ale puterii ori administraţiei de stat în cauzele care privesc
universitatea ori aceasta este parte sau are interese şi face propuneri pentru luarea de
măsuri în raport cu conţinutul acestora;
(8) pe baza deciziei conducerii universităţii, porneşte acţiuni în justiţie sau la alte organe,
ce sunt abilitate să rezolve litigii în diferite domenii, renunţă la acestea, prezintă
pretenţiile sau renunţă la ele, dă răspunsuri şi lămuriri la solicitările organelor de
justiţie ori ale altor organe ale statului;
(9) atunci când se impune, formulează şi introduce căile de atac în justiţie ori la alte
organe abilitate de lege de a soluţiona diferite litigii şi situaţii;
(10) asigură soluţionarea legală a scrisorilor şi a sesizărilor adresate direct Oficiului Juridic,
precum şi a acelora adresate altor compartimente, în măsura în care este necesar
punctul de vedere juridic;
(11) sesizează conducerea universităţii de orice încălcare a legii şi propune măsuri de
intrare în legalitate;
(12) participă la şedinţele Biroului Senatului Universităţii, atunci când este invitat;
(13) urmăreşte apariţia legilor şi a altor acte normative şi aduce la cunoştinţa conducerii
universităţii, precum şi a celorlaltor departamente, prevederile acestora pentru a fi puse
în aplicare;
(14) păstrează confidenţialitatea actelor juridice şi a celor primite de la conducerea
universităţii.

CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
Art. 13
Prezentul regulament se completează cu prevederile Legii nr. 514 din 2003 şi Statutul profesiei de
consilier juridic, publicat în Monitorul Oficial nr. 684/29.07.2004.
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