REGULAMENTUL
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI DE DISCIPLINĂ
ŞI PROCEDURA DISCIPLINARĂ
În temeiul Art. 7 alin. (4) punctul 4, Art. 10 alin. (2) punctul 3 şi Art. 11 alin. (4) din
Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din
România, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea nr. 101 din 29 iulie 2010 a
Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010,
Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România aprobă prezentul
Regulament:
CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1

Răspunderea disciplinară

(1) Specialiştii cu drept de semnătură sau alt drept echivalent înscrişi în Registrul Urbaniştilor
(în înţelesul pe care această sintagmă combinată îl primeşte prin utilizarea definiţiilor
relevante cuprinse în Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, astfel cum a fost aprobat prin
hotărâre a Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România, în cele ce urmează
numiţi generic „Specialiştii“ şi, individual, „Specialistul“), răspund disciplinar pentru fapta
culpabilă constând în nerespectarea legislaţiei privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, a
oricăror alte dispoziţii legale şi/sau reglementări aplicabile în domeniu, a Regulamentului
referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, a
Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de
amenajare a teritoriului şi de urbanism, a hotărârilor obligatorii ale Consiliului Superior al
Registrului Urbaniştilor din România, denumit în cele ce urmează „Consiliul Superior“, a
hotărârilor/deciziilor obligatorii ale oricăror alte organe ale Registrului Urbaniştilor din
România, denumit în cele ce urmează „RUR“, precum şi pentru orice faptă săvârşită (prin
acţiune/omisiune)/orice act îndeplinit în exerciţiul dreptului de semnătură sau al altui drept
echivalent sau în legătură cu acesta care aduce atingere prestigiului profesiei sau RUR, orice
astfel de faptă constituind abatere disciplinară.
(2) Angajarea răspunderii disciplinare a Specialiştilor este rezultatul unei proceduri care face
obiectul prezentului regulament, aplicate de către Comisia de disciplină a RUR, instituită prin
Art. 10 alin. (2) punctul 3 din Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea
Registrului Urbaniştilor din România, având structura descrisă în Art. 4 de mai jos, şi
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finalizate prin decizie/hotărâre a organelor RUR, conform competenţelor stipulate în Art. 1617 de mai jos.
(3) Sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute în Art. 22 din Regulamentul referitor la
organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România. Alegerea sancţiunii
disciplinare şi individualizarea acesteia, atunci când este cazul, se fac în funcţie de gravitatea
abaterii disciplinare, avându-se în vedere:
(a)
împrejurările săvârşirii faptei, inclusiv existenţa oricăror circumstanţe
atenuante sau agravante, inclusiv caracterul repetitiv al faptei;
(b)

gradul de vinovăţie;

(c)

consecinţele faptei constituind abatere disciplinară;

(d)

comportamentul general al Specialistului vizat;

(e)

eventuale sancţiuni disciplinare aplicate anterior Specialistului vizat.

(4) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica o singură sancţiune disciplinară.
(5) Cauzele de exonerare de răspundere disciplinară sunt cele aferente răspunderii
disciplinare din dreptul muncii, aplicabile în mod corespunzător.
(6) Răspunderea disciplinară a Specialiştilor nu exclude alte forme de răspundere prevăzute
de lege.
ART. 2

Prescripţia răspunderii disciplinare

Răspunderea disciplinară se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârşirii faptei, fiind
aplicabile în mod corespunzător cauzele de întrerupere şi suspendare de drept comun.
ART. 3

Cooperare internaţională

(1) Actele procedurii disciplinare privind un Specialist cetăţean al unui alt stat membru al
Uniunii Europene sau al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al
Confederaţiei Elveţiene se vor comunica autorităţii competente din respectivul stat, potrivit
dispoziţiilor imperative ale legislaţiei aplicabile la respectiva dată.
(2) Similar se va proceda în cazul altor proceduri disciplinare cu element relevant de
extraneitate, potrivit dispoziţiilor imperative ale tratatelor/acordurilor internaţionale la care
România este parte.
CAPITOLUL II
COMISIA DE DISCIPLINĂ
Secţiunea I
Organizare şi funcţionare

ART. 4

Structură
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Comisia de disciplină a RUR are următoarea structură:
(a) comisii teritoriale de disciplină, câte una corespunzătoare fiecărui birou teritorial
al RUR, având sediul la sediul biroului teritorial în cauză, precum şi una aferentă
municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov, denumită în cele ce urmează „Comisia Teritorială
Bucureşti-Ilfov”, având sediul la sediul central al RUR, fiecare denumită generic în cele ce
urmează „Comisia Teritorială“; şi
(b)
comisia centrală de disciplină, la nivel naţional, având sediul la sediul central
al RUR, denumită generic în cele ce urmează „Comisia Centrală“.
În tot cuprinsul prezentului Regulament, sintagma generică „Comisia“ va desemna atât orice
Comisie Teritorială, cât şi Comisia Centrală, iar plurarul său le va desemna pe toate acestea.
ART. 5

Componenţa Comisiei Teritoriale

(1) Comisia Teritorială este alcătuită din atâţia membri câte judeţe sunt arondate biroului
teritorial al RUR în cauză, cu precizarea că, prin excepţie, Comisia Teritorială Bucureşti-Ilfov
va fi compusă din 7 membri, dintre care unul are funcţia de preşedinte, toţi aleşi de către
Consiliul Superior, cu avizul consultativ al biroului teritorial în cauză, dintre Specialiştii
îndeplinind condiţiile prevăzute în Art. 6 alin. (3) din Regulamentul referitor la organizarea şi
funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, domiciliaţi în raza respectivelor judeţe,
câte unul pentru fiecare judeţ, cu precizarea că, prin excepţie, în cadrul Comisiei Teritoriale
Bucureşti-Ilfov se vor alege 6 membri domiciliaţi în municipiul Bucureşti şi 1 membru
domiciliat în judeţul Ilfov, pe baza candidaturilor înregistrate în formă scrisă la biroul
teritorial în cauză sau la secretariatul RUR, până la data limită publicată pe pagina web a
RUR.
(2) Mandatul membrilor Comisiei Teritoriale este personal, neputând fi exercitat prin
delegare sau corespondenţă, şi are o durată de 2 ani, fiind reînnoibil nelimitat şi fără vreo
restricţie. Data alegerii membrilor Comisiei Teritoriale este independentă de data alegerii
membrilor Consiliului Superior sau ai Comisiei Centrale.
(3) Componenţa Comisiilor Teritoriale se publică pe pagina web a RUR şi, respectiv, a
birourilor sale teritoriale.
ART. 6

Componenţa Comisiei Centrale

(1) Comisia Centrala este alcatuita din 7 membri, dintre care unul are functia de presedinte si
un altul de coordonator al activitatii de secretariat a respectivei comisii, acesta din urma cu
activitate permanenta la sediul Comisiei Centrale, toti alesi de catre Consiliul Superior dintre
Specialistii, altii decat cei care sunt membri sau supleanti ai Comisiilor Teritoriale, care
indeplinesc conditiile prevazute in Art. 6 alin (3) din Regulamentul referitor la organizarea si
functionarea Registrului Urbanistilor din Romania, pe baza candidaturilor inregistrate in
forma scrisa la secretariatul RUR pana la data limita publicata pe pagina web a RUR.”.
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(2) Mandatul membrilor Comisiei Centrale este personal, neputând fi exercitat prin delegare
sau corespondenţă, şi are o durată de 2 ani, fiind reînnoibil nelimitat şi fără vreo restricţie.
Data alegerii membrilor Comisiei Centrale este independentă de data alegerii membrilor
Consiliului Superior sau ai Comisiilor Teritoriale.
(3) Componenţa Comisiei Centrale se publică pe pagina web a RUR şi, respectiv, a birourilor
sale teritoriale.
ART. 7

Atribuţiile preşedintelui Comisiei

Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii principale:
(a)
decide autosesizarea Comisiei;
(b)
reprezintă Comisia în faţa oricărui alt organ al RUR, precum şi în relaţia cu
orice terţ;
(c)
ţine registrele prevăzute la Art. 15 de mai jos şi organizează arhiva Comisiei,
în condiţiile legii, asigurând ţinerea corespunzătoare a oricăror alte evidenţe care se impun, în
colaborare cu directorul executiv al RUR, numit în cele ce urmează „Directorul Executiv”
şi/sau, după caz, cu reprezentantul teritorial al RUR în cauză, numit în cele ce urmează
„Reprezentantul Teritorial”;
(d)
programează şedinţele de lucru ale Comisiei pe baza plângerilor înregistrate, a
deciziilor de autosesizare adoptate şi a cursului de soluţionare a acestora;
(e)
conduce dezbaterile în cadrul şedinţelor de lucru şi asigură disciplina acestora;
(f)
constată cazul de vacanţă şi dispune intrarea în funcţie a supleantului, stabilind
durata înlocuirii şi orice alte detalii necesare, după caz, şi dispunând îndeplinirea procedurilor
aferente;
(g)
desemnează dintre angajaţii RUR, de la sediul central sau al biroului teritorial
în cauză, după caz, persoana/persoanele care asigură secretariatul Comisiei, şi îi/le stabileşte
fişa postului, secretariatul Comisiei lucrând sub conducerea sa exercitată în colaborare cu
Directorul Executiv şi coordonatorul activităţii de secretariat, în cazul Comisiei Centrale, sau
cu Reprezentantul Teritorial, în cazul Comisiei Teritoriale;
(h)
organizează orice alte activităţi ale Comisiei având caracter administrativ, în
colaborare cu Directorul Executiv şi, respectiv, cu Reprezentantul Teritorial;
(i)
întocmeşte rapoarte anuale asupra anchetelor disciplinare desfăşurate de către
respectiva Comisie, indicând stadiul acestora, propunerile efectuate şi eventualele soluţii
adoptate, pe care le transmite Directorului Executiv până la data de 15 martie a anului
următor;
(j)
în general, coordonează întreaga activitate a Comisiei şi îndeplineşte orice alte
atribuţii expres prevăzute în acest Regulament sau, în tăcerea reglementărilor aplicabile,
implicit căzând în sarcina sa.
ART. 8

Supleanţi

(1) Fiecare Comisie va avea permanent un număr corespunzător de supleanţi, aleşi în condiţii
similare alegerii membrilor săi, cu precizarea că, în situaţia în care cel înlocuit este chiar
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preşedintele Comisiei, noul preşedinte se va alege potrivit celor ce preced, cu excepţia
supleantului preşedintelui Comisiei Centrale, care se numeşte în calitate de preşedinte-delegat
de către Consiliul Superior dintre membrii Comisiei Centrale.
(2) Înlocuirea membrilor Comisiei de către supleanţi va respecta criteriul teritorialităţii în
privinţa Comisiei Teritoriale, iar la nivelul Comisiei Centrale înlocuirea va respecta criteriul
vechimii în calitatea de Specialist.
(3) Supleantul va exercita plenitudinea atribuţiilor şi va avea toate responsabilităţile
membrului Comisiei pe care îl înlocuieşte, intrarea sa în funcţie având loc dacă un(unui)
membru al Comisiei:
(a)

s-a abţinut sau a fost recuzat, în condiţiile Art. 10 de mai jos;

(b)
se află în imposibilitate temporară de exercitare a mandatului, din motive
obiective corespunzător documentate, anunţată preşedintelui Comisiei;
(c)

i-a încetat mandatul de membru al Comisiei, din orice motiv;

(d)

i s-a suspendat mandatul de membru al Comisiei, din orice motiv.

(4) În cazul în care înlocuirea nu are doar caracter temporar, supleantul va continua mandatul
membrului titular pe care îl înlocuieşte, urmând a se alege prompt un nou supleant, potrivit
procedurii corespunzătoare.
ART. 9

Incompatibilităţi

(1) Fără a împieta asupra aplicării Art. 5 alin. (1) şi Art. 6 alin. (1) de mai sus, poate fi
membru al Comisiei Specialistul care:
(a)
(b)
(c)

nu este membru al Consiliului Superior;
nu a suferit vreo condamnare, prin hotărâre judecătorească irevocabilă, pentru
săvârşirea cu intenţie a vreunei fapte penale;
nu desfăşoară în mod direct, chiar şi temporar, activităţi/ocupaţii care pot leza
prestigiul RUR, onoarea corpului Specialiştilor sau bunele moravuri,

orice caz de incompatibilitate urmând a fi dovedit exclusiv cu înscrisuri.
(2) Prevederile alineatului (1) al acestui Art. 9 se aplică în mod corespunzător şi supleanţilor.
ART. 10

Abţinere şi recuzare

(1) Membrii Comisiei pot fi recuzaţi pentru cauze care pun la îndoială independenţa şi/sau
imparţialitatea lor. Cauzele de recuzare sunt cele prevăzute de lege pentru recuzarea
judecătorilor. Cererea de recuzare şi probatoriul aferent, putând consta exclusiv în înscrisuri,
se comunică la secretariatul RUR în termen de 5 zile de la data comunicării Notificării (astfel
cum aceasta este definită la alin. (2) al Art. 21 de mai jos) sau de la data la care petentul a
cunoscut cazul de recuzare intervenit ulterior, sub sancţiunea decăderii.
(2) Cererea de recuzare nu se poate reitera pentru acelaşi motiv.
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(3) Nu se pot recuza toţi membrii Comisiei.
(4) Membrul Comisiei care ştie că în privinţa sa există o cauză de recuzare este obligat să se
abţină, înştiinţând prompt despre aceasta pe preşedintele Comisiei şi făcând o declaraţie în
acest sens, furnizând, totodată, proba respectivului caz de recuzare.
(5) Asupra cererii de recuzare/declaraţiei de abţinere a unui membru al Comisiei se pronunţă
prin decizie preşedintele RUR, în termen de 10 zile de la comunicarea cererii/declaraţiei în
cauză la secretariatul RUR, decizia nefiind supusă vreunei căi de atac.
(6) Membrul Comisiei în privinţa căruia s-a decis recuzarea sau admiterea abţinerii nu are
dreptul de a participa la vreun act al respectivei proceduri disciplinare.
ART. 11

Remunerarea membrilor Comisiei

(1) Membrii Comisiei sunt remuneraţi cu tantieme de şedinţă şi tantieme de raport, al căror
cuantum brut se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Superior, plătibile din bugetul RUR şi
supuse, dacă este cazul, prelevărilor impuse de legislaţia în vigoare la data plăţii.
(2) Preşedintele Comisiei şi coordonatorul activităţii de secretariat a Comisiei Centrale se
remunerează suplimentar cu o sumă al cărui cuantum brut lunar se stabileşte prin hotărâre a
Consilului Superior, plătibilă din bugetul RUR şi supusă, dacă este cazul, prelevărilor impuse
de legislaţia în vigoare la data plăţii.
(3) Membrii Comisiilor beneficiază şi de decontarea cheltuielilor de deplasare aferente
procedurilor disciplinare la care participă, pe baza documentelor justificative supuse aprobării
preşedintelui Comisiei în cauză.
ART. 12

Încetarea şi suspendarea mandatului de membru al Comisiei

(1) Mandatul oricărui membru al Comisiei încetează de drept, cu efecte imediate, dacă:
(a)

încetează, din orice motiv, calitatea sa de Specialist;

(b)
nu mai îndeplineşte toate condiţiile prevăzute la Art. 6 alin. (3) din
Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România
sau a intervenit vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la Art. 9 de mai sus,
respectivului membru al Comisiei revenindu-i obligaţia de a informa prompt pe Directorul
Executiv despre o astfel de situaţie;
(c)
a cumulat 3 absenţe nemotivate de la şedinţele Comisiei;
(d)
se află într-un caz de suspendare, din alte motive decât cele disciplinare de
competenţa RUR, pentru mai mult de 4 luni.
Sau prin expirarea duratei sale sau prin voinţa persoanei în cauză, la data indicată în actul său
de renunţare la respectivul mandat.
(2) Mandatul de membru al Comisiei se suspendă de drept la declanşarea unei anchete
disciplinare sau la începerea urmăririi penale, într-o cauză de natura celor la care se face
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referire la Art. 9 alin. (1) de mai sus, respectiv Art. 6 alin. (3) din Regulamentul referitor la
organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România.
(3) Prevederile alineatelor (1) şi (2) ale acestui Art. 12 se aplică în mod corespunzător şi
supleanţilor.
ART. 13

Consultanţi

(1) Comisia, la cererea preşedintelui său sau a oricărei părţi implicate, poate hotărî solicitarea
unei opinii scrise, inclusiv sub formă de expertiză, sau invitarea la şedinţele sale de lucru a
oricărei terţe persoane care dispune de cunoştinţe de specialitate necesare anchetei
disciplinare. Comisia este suverană în aprecierile sale, nefiind ţinută de opinia respectivului
specialist, opinie care are caracter exclusiv consultativ.
(2) În cadrul Comisiei pot fi invitaţi avocaţi desemnaţi de către Consiliul Superior, pentru
supravegherea din punct de vedere procedural a desfăşurării şedinţelor de lucru la care sunt
invitate să participe părţile implicate, asistate sau reprezentate de către proprii avocaţi.
(3) Remunerarea avocaţilor desemnaţi de către Consiliul Superior la care se face referire în
alin. (2) al acestui Art. 13, precum şi, eventual, a celorlalţi consultanţi ai Comisiei se va
efectua conform celor convenite între aceştia şi RUR, de la caz la caz.
ART. 14

Reguli generale privind funcţionarea Comisiei

(1) În procedura disciplinară, Comisia se întruneşte în şedinţe de lucru în plen, la convocarea
preşedintelui, comunicată tuturor membrilor, cu cel puţin 5 zile înainte, precum şi în şedinţe
ale Grupului de Lucru (astfel cum acesta este definit la Art. 21 alin. (1) de mai jos), potrivit
procedurii ad-hoc pe care acesta din urmă şi-o stabileşte.
(2) Toate comunicările între/către membrii Comisiei se realizează în scris, prin grija
secretariatului său, prin transmitere prin orice mijloc ce asigură o dovadă a comunicării,
inclusiv electronică.
(3) Costurile funcţionării Comisiilor se bugetează în cadrul şi se suportă de către RUR.
ART. 15

Arhivă

(1) Întreaga documentaţie primită şi toate materialele redactate în cadrul şedinţelor de lucru
sau obţinute în orice mod în legătură cu activitatea Comisiei, atât cele administrative, cât şi
cele aferente anchetei disciplinare, se vor redacta, multiplica şi arhiva, după caz, de către
secretariatul Comisiei.
(2) Fiecare Comisie ţine la sediul său, prin grija preşedintelui, următoarele evidenţe:
(a)
Registrul general al cazurilor disciplinare, în care se înregistrează fiecare caz,
precum şi documentele depuse/primite/transmise în legătură cu respectivul caz, în ordine
cronologică;
(b)
Registrul deciziilor preşedintelui Comisiei şi al proceselor-verbale ale
şedinţelor de lucru ale Comisiei, respectiv de deliberări, concluzii, decizii şi propuneri ale
Comisiei;
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(c)
Dosarele cauzelor disciplinare, câte unul pentru fiecare caz în parte, conţinând
un exemplar original al întregii documentaţii aferente respectivului caz disciplinar.
Secţiunea a II-a
Competenţe

ART. 16

Competenţa Comisiei Teritoriale

Comisia Teritorială desfăşoară ancheta disciplinară în fond în privinţa Specialiştilor, cu
excepţia celor la care se face referire în Art. 17 lit. (a) de mai jos, care:
(a)
s-au implicat în orice mod, formă, măsură, semnând sau nu şi/sau aplicând sau
nu ştampila de Specialist, în activităţi legate de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de
urbanism având impact într-una sau mai multe localităţi din raza sa teritorială, dacă procedura
disciplinară se referă la fapte care au legătură cu respectivele documentaţii; sau
(b)
domiciliază (potrivit informaţiilor înregistrate la RUR) în raza sa teritorială,
dacă procedura disciplinară se referă la fapte care nu sunt de natura celor la care se
face referire la litera (a) de mai sus
şi formulează propuneri de soluţionare a unor astfel de cazuri disciplinare către
Consiliul Superior.
ART. 17

Competenţa Comisiei Centrale

Comisia Centrală:
(a)
desfăşoară ancheta disciplinară în fond în privinţa Specialiştilor având
calitatea de membri ai Consiliului Superior sau ai oricăror alte organe ale RUR, salariaţi ai
RUR, precum şi a oricăror Specialişti nerezidenţi şi formulează propuneri de soluţionare a
unor astfel de cazuri disciplinare către Consiliul Superior;
(b)
analizează toate contestaţiile formulate împotriva deciziilor disciplinare
pronunţate în cazurile disciplinare de competenţa Comisiilor şi formulează propuneri de
soluţionare a unor astfel de contestaţii către Consiliul Superior.
CAPITOLUL III
PROCEDURA DISCIPLINARĂ

ART. 18

Plângerea

(1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act
îndeplinit sau printr-o faptă săvârşită de către un Specialist în exerciţiul dreptului de
semnătură sau al unui drept echivalent poate formula plângere împotriva respectivului
Specialist la Comisia având competenţă în desfăşurarea anchetei disciplinare potrivit Art. 1617 de mai sus.
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(2) Plângerea greşit adresată se va îndrepta în cel mult 3 zile de către preşedintele Comisiei
care a primit-o la Comisia competentă.
(3) Plângerea se formulează în scris, în două exemplare, şi trebuie să conţină cel puţin:
(a)
numele/denumirea şi domiciliul/sediul social al petentului, în cazul
persoanelor juridice urmând a se identifica şi reprezentantul legal/convenţional, cu
prezentarea actului doveditor al calităţii de reprezentant;
(b)

numele Specialistului reclamat;

(c)

descrierea detaliată a obiectului plângerii;

(d)

motivarea în fapt şi în drept a plângerii;

(e)
toate mijloacele de probă în susţinerea plângerii, dintre care toate înscrisurile
cu care înţelege petentul să-şi dovedească plângerea se vor anexa în copie certificată pentru
conformitate cu originalul;
(f)
semnătura petentului persoană fizică sau a reprezentantului petentului
persoană juridică, după caz.
(4) Dacă preşedintele Comisiei competente apreciază că plângerea nu conţine toate
elementele obligatorii, va solicita petentului ca, în termen de 5 zile de la comunicarea unei
astfel de solicitări, să-şi completeze corespunzător plângerea. În caz de neconformare,
Comisia poate formula de îndată propunerea de respingere a plângerii incomplete.
ART. 19

Autosesizarea

Preşedintele Comisiei poate decide deschiderea din oficiu a unei anchete disciplinare dacă
dispune de indicii temeinice, provenite din orice surse (cu excepţia celor anonime), cu privire
la o posibilă săvârşire a unei abateri disciplinare de către un Specialist aflat sub jurisdicţia de
anchetă a respectivei Comisii.
ART. 20

Reguli procedurale speciale comune

(1) Procedura anchetei disciplinare se desfăşoară cu respectarea principiilor legalităţii,
celerităţii, contradictorialităţii şi a dreptului la apărare şi cu aplicarea principiului
disponibilităţii.
(2) Comisia lucrează în mod valabil în plen numai în prezenţa majorităţii simple a membrilor
săi. Şedinţele de lucru ale Comisiei nu sunt publice.
(3) Procedura disciplinară este esenţialmente scrisă, Specialistul vizat şi/sau petentul (dacă sa formulat plângere) putând fi audiaţi numai dacă acest lucru este considerat necesar de către
Comisie.
(4) În cazul în care se decide audierea părţilor sau a oricăreia dintre ele, acestea/aceasta se
vor/va cita cu cel puţin 7 zile înainte de data audierii. Toate comunicările către Specialistul
vizat şi petent se vor realiza exclusiv prin scrisoare cu aviz de primire sau remitere personală
sub semnătură de primire.
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(5) Părţile pot fi reprezentate/asistate de către avocaţi şi pot depune concluzii scrise în tot
cursul procedurii, până la deliberările asupra propunerii de soluţionare a cazului disciplinar
respectiv. Părţile pot consulta dosarul cazului disciplinar în orice stare a anchetei disciplinare,
pe bază de programare la secretariatul Comisiei.
(6) Lipsa părţii corespunzător citate nu împietează asupra cursului anchetei disciplinare.
(7) Comisia poate delibera pe baza probatoriului existent la dosarul cauzei, chiar şi cu ocazia
primei şedinţe de lucru. Dacă se consideră că sunt necesare sau utile probe suplimentare, se
va dispune în consecinţă, putându-se organiza şi alte şedinţe de lucru.
(8) Procesul-verbal al fiecărei şedinţe de lucru va fi întocmit de către secretariatul respectivei
Comisii în dublu exemplar, dintre care unul se clasează în registrul menţionat la Art. 15 alin.
(2) lit. (b) de mai sus şi unul se clasează în dosarul respectivei cauze disciplinare, ambele
semnate de către toţi membrii prezenţi ai Comisiei, precum şi de către orice alţi eventuali
participanţi, în orice calitate.
(9) Toate termenele pe zile instituite prin prezentul regulament se vor înţelege pe zile libere,
adică neintrând în calculul lor nici ziua în care încep şi nici ziua în care se împlinesc, cu
precizarea că dacă astfel termenul expiră într-o zi nelucrătoare, se consideră prelungit până la
sfârşitul primei zile lucrătoare următoare.
(10) Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile pertinente ale Regulamentului
referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România şi ale
Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de
amenajare a teritoriului şi urbanismului, în caz de conflict aceste din urmă două regulamente
urmând a prevala asupra prezentului regulament, precum şi cu cele ale Codului de procedură
civilă, dar numai în măsura în care acestea din urmă sunt compatibile cu prezenta
reglementare.
ART. 21

Deschiderea şi desfăşurarea anchetei disciplinare

(1) La deschiderea unui caz disciplinar prin plângere sau decizie de autosesizare, preşedintele
Comisiei va fixa data primei şedinţe de lucru în plen a Comisiei, totodată desemnând trei
membri ai Comisiei pentru a constitui un grup de lucru al respectivului caz disciplinar, dintre
care un responsabil cu întocmirea raportului la care se face referire la alin. 4 al acestui articol,
în funcţie de competenţele membrilor Comisiei şi de specificul faptei anchetate, denumit
generic în cele ce urmează „Grupul de Lucru”.
(2) O notificare scrisă privind deschiderea anchetei disciplinare se va comunica în termen de
10 zile petentului (dacă s-a depus plângere) şi Specialistului vizat, prin scrisoare cu aviz de
primire, denumită generic în cele ce urmează „Notificarea“, acestuia din urmă împreună cu
un exemplar al plângerii şi borderoul documentaţiei anexate (dacă s-a formulat plângere).
Prin Notificare, se va informa şi asupra datei primei şedinţe de lucru în plenul Comisiei în
respectivul caz disciplinar, Specialistului acordându-i-se un termen util, dar nu mai scurt de 5
zile, pentru cercetarea documentaţiei ce a făcut obiectul plângerii, la sediul birourilor
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teritoriale, respectiv sediul central al RUR, precum şi pentru formularea în scris a apărărilor
sale şi depunerea probatoriului în susţinerea acestora.
(3)
Imediat ulterior deschiderii anchetei disciplinare, preşedintele Comisiei va putea
întreprinde orice act şi/sau decide îndeplinirea oricărei proceduri/formalităţi în vederea
completării probatoriului şi/sau pentru clarificarea situaţiei de fapt şi/sau de drept în
respectivul caz disciplinar, cu excepţia audierii sau obţinerii de declaraţii ale părţilor
implicate.
(4)
Grupul de Lucru va studia întreaga documentaţie disponibilă a respectivului caz,
efectuând totodată o analiză preliminară de specialitate, inclusiv în privinţa legislaţiei şi
reglementărilor aplicabile, pe baza cărora va întocmi prin consens un raport scris ce se va
depune la secretariatul Comisiei în cauză cu cel puţin 10 zile înainte de data sus-menţionatei
prime şedinţe în plen a Comisiei. Secretariatul Comisiei va comunica imediat respectivul
raport tuturor membrilor Comisiei şi îl va arhiva în mod corespunzător.
(5)
La prima sa şedinţă în plen în privinţa unui caz disciplinar, Comisia va dezbate
raportul aferent al Grupului de Lucru şi celelalte acte ale dosarului disciplinar şi va decide în
privinţa eventualei continuări a anchetei disciplinare şi asupra modalităţilor concrete de
procedură suplimentară sau, după caz, în privinţa propunerii de soluţionare a cazului
disciplinar.
ART. 22
Deliberarea. Propunerea de soluţionare a cazului disciplinar
(1) Încheind ancheta disciplinară, Comisia va formula o propunere de soluţionare a cazului
disciplinar/contestaţiei adoptând o decizie în acest sens cu votul majorităţii simple a
membrilor prezenţi, neexistând posibilitatea de abţinere de la vot, votul fiind secret. În caz de
paritate, preşedintele Comisiei este obligat să îşi facă public votul şi decizia se consideră a fi
adoptată conform votului acestuia.
(2) Comisia va putea propune, după caz:
(a)
admiterea în tot sau în parte a plângerii sau, după caz, a autosesizării şi
sancţionarea Specialistului vizat, cu indicarea sancţiunii disciplinare apreciate a fi
corespunzătoare faptei săvârşite;
(b)

respingerea plângerii sau, după caz, a autosesizării;

(c)
admiterea în tot sau în parte a contestaţiei formulate împotriva deciziei
disciplinare, cu eventuale propuneri de modificare a sancţiunii disciplinare aplicate; sau
(d)

respingerea contestaţiei formulate împotriva deciziei disciplinare.

(3) Decizia Comisiei va fi motivată, înscriindu-se în procesul-verbal al şedinţei de deliberare
şi orice eventuală opinie contrară sau concurentă exprimată de către membrii Comisiei.
(4) Decizia Comisiei conţinând propunerea de soluţionare a cazului disciplinar, în extras sub
semnătura preşedintelui Comisiei şi a secretarului şedinţei de deliberare, însoţită de dosarul
cauzei, se transmit în 5 zile de la deliberare preşedintelui RUR şi Consiliului Superior, prin
Directorul Executiv.
ART. 23

Hotărârea disciplinară
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(1) Consiliul Superior va adopta hotărârea de soluţionare în fond a cazului disciplinar pe baza
analizei deciziei Comisiei şi a dosarului disciplinar în cauză („Hotărârea”). Hotărârea se
semnează de către preşedintele RUR şi se comunică părţilor şi Comisiei Teritoriale în cauză
în termen de 15 zile de la data adoptării.
(2) Hotărârea va cuprinde numele complet/denumirea părţilor, rezumatul succint al susţinerii
părţilor, prezentarea succintă a faptelor reţinute de către Consiliul Superior, motivarea în fapt
şi în drept, soluţia pronunţată, calea de atac, termenul de exercitare şi organul competent
pentru soluţionarea acesteia, numele şi semnătura preşedintelui RUR şi parafa RUR.
(3) La Hotărâre se va anexa decizia Comisiei conţinând propunerea de soluţionare a
respectivului caz disciplinar.
(4) Hotărârea poate fi contestată de către Specialistul vizat şi/sau petent, după caz, în termen
de 15 zile de la comunicare, prin contestaţie scrisă motivată la Comisia Centrală, depusă în
două exemplare corespunzător semnate, conţinând întreaga motivare în fapt şi în drept,
precum şi toate mijloacele de probă invocate în susţinere. Contestaţia se va comunica de
îndată celeilalte părţi, după caz, căreia i se va acorda un termen util, dar în orice caz de
minimum 5 zile, pentru formularea în scris a apărărilor sale şi depunerea probatoriului în
susţinerea acestora.
(5) Hotărârea neatacată în termen este definitivă şi executorie şi se publică fără motivare pe
pagina web a RUR, eventuala sancţiune aplicată fiind în mod corespunzător înscrisă în
Registrul Urbaniştilor.
(6) În calea contestaţiei, Comisia Centrală va putea reface ancheta disciplinară, în tot sau în
parte, Comisia Teritorială în cauză urmând a-i acorda toată asistenţa necesară, după caz,
respectându-se regulile procedurale din Art. 20 de mai sus şi orice alte dispoziţii relevante ale
prezentului regulament.
(7) Analizând propunerea Comisiei Centrale privind soluţionarea contestaţiei şi dosarul
disciplinar în cauză, Consiliul Superior va adopta o hotărâre asupra contestaţiei, care va fi
semnată de către preşedintele RUR şi se va comunica părţilor, Comisiei Centrale şi Comisiei
Teritoriale în cauză în termen de 15 zile de la adoptare.
(8) Hotărârea asupra contestaţiei va putea menţine ca atare Hotărârea atacată, respingând
contestaţia, sau va putea modifica, în tot sau în parte, Hotărârea atacată, admiţând, în tot sau
în parte contestaţia. Hotărârea asupra contestaţiei va cuprinde numele complet/denumirea
părţilor, rezumatul succint al susţinerii părţilor în faza contestaţiei, prezentarea succintă a
faptelor reţinute de către Consiliul Superior, motivarea în fapt şi în drept, soluţia pronunţată,
precum şi menţiunea că este definitivă şi executorie.
(9) Hotărârea asupra contestaţiei se publică fără motivare pe pagina web a RUR, eventuala
sancţiune aplicată fiind în mod corespunzător înscrisă în Registrul Urbaniştilor.
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(10) În exercitarea prerogativelor sale din acest regulament, Consiliul Superior lucrează
potrivit dispoziţiilor din Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului
Urbaniştilor din România.
CAPITOLUL IV
CONTROLUL JUDECĂTORESC
ART. 24

Controlul judecătoresc

Actele procedurii disciplinare pot fi supuse controlului judecătoresc în condiţiile legislaţiei
privind contenciosul administrativ.
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