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   HOTĂRÂREA NR. 86 din 16.05.2016 

a Senatului Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa  

 Având în vedere: 

 articolul intitulat „Universitatea „Eftimie Murgu” chiar ar trebui desființată! 

Corupție, nepotism, sclavagism, profesori de doi lei și fără demnitate, management 

catastrofal!”, apărut în publicaţia Express de Banat din data de 12 mai 2016, ora 8:05 AM, 

sub semnătura domnului Dani Stanciu; 

 prevederile Art. 6 – Comunitatea universitară, alin. (6) din Carta Universităţii „Eftimie 

Murgu” din Reşiţa, respectiv: „Universitatea protejează demnitatea umană şi 

profesională a membrilor comunităţii universitare”; 

 prevederile Art. 30 – Libertatea de exprimare, alin.(6) din Constituţia României, respectiv: 

“Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară 

a persoanei şi nici dreptul la propria imagine”; 

 prevederile CAPITOLULUI II - Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei  inerente,  

SECŢIUNEA a 3-a  -  Respectul  vieţii  private  şi  al  demnităţii persoanei umane, Art.72 - 

Dreptul la demnitate din Noul Cod Civil, respectiv:  

  “(1) Orice persoană are dreptul la respectarea demnităţii sale. 

       (2) Este interzisă orice atingere adusă onoarei şi reputaţiei unei persoane, fără 

                    consimţământul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75”; 

 prevederile Art.1349 din Noul Cod Civil, cu privire la răspunderea civilă delictuală, 

respectiv:  

 “(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea 

sau obiceiul locului le impune şi să nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile 

sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. 

      (2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate 

prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral”. 

 

 Senatul Universităţii ,,Eftimie Murgu” din Reşiţa, întrunit în şedinţa sa din data de 

16.05.2016, cu unanimitate de voturi a hotărât: 

 

Art. 1. Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa va promova o acţiune în instanţă împotriva 

publicaţiei Express de Banat, în solidar cu Dani Stanciu, care, prin publicarea articolului intitulat 

„Universitatea „Eftimie Murgu” chiar ar trebui desființată! Corupție, nepotism, sclavagism, 

profesori de doi lei și fără demnitate, management catastrofal!”, apărut în data de 12 mai 2016, 

ora 8:05 AM, a prejudiciat demnitatea, onoarea şi reputaţia membrilor comunităţii academice 

reşiţene, aducând atingere gravă imaginii universităţii. 

Art. 2. În vederea promovării în instanţă a acţiunii împotriva publicaţiei Express de Banat, în 

solidar cu Dani Stanciu, Rectoratul va lansa liste de susţinere, care vor fi semnate de către angajaţii 

universităţii, care consideră că, prin publicarea articolului intitulat „Universitatea „Eftimie Murgu” 

chiar ar trebui desființată! Corupție, nepotism, sclavagism, profesori de doi lei și fără 

demnitate, management catastrofal!”, le-a fost lezată demnitatea umană şi profesională.  

Art. 3. Începând cu data prezentei hotărâri, prezenţa reprezentanţilor publicaţiei Express de 

Banat în spaţiul universitar devine indezirabilă, aceştia urmând a fi excluşi oficial de pe listele cu 

invitaţi la evenimentele şi manifestările organizate de Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa. 

Art. 4. Prezenta se aduce la cunoştinţă Rectorului UEMR şi tuturor angajaţilor.  

 

PREŞEDINTE AL SENATULUI,   

Prof. univ. dr. ing. Doina FRUNZĂVERDE 

 CONSILIER JURIDIC, 

Jr. Gabriel DRAGOŞ 
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