REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru atribuirea calităţii de expert tehnic
extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului
(VARIANTA 4 apr 2016)

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1 Expertiza tehnică extrajudiciară în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului (denumit
in continuare ”domeniu”), se efectuează la cererea celor interesaţi şi se desfăşoară în condiţiile
prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică
judiciară şi extrajudiciară, astfel cum a fost modificată (în continuare denumită „OG nr. 2/2000”).
Art. 2 În conformitate cu Art. 26-28 din OG nr. 2/2000 raportate la Art. 38 alin. (4) lit. g) din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, astfel cum a fost modificată, Registrul Urbaniştilor
din România (instituţie denumită în continuare „RUR”) atribuie calitatea de expert tehnic extrajudiciar în
domeniu pe bază de examen.
Art. 3 (1) RUR va intocmi Lista Experților Tehnici Extrajudiciari RUR (denumit in continuare Lista
experți) cărora le-a atribuit calitatea de expert tehnic extrajudiciar în domeniu și va furniza, la
cerere, persoanelor interesate lista sau contactele publice ale experților extrajudiciari dintr-o anumită
zonă.
(2) Conform Art. 30 din OG nr. 2/2000, experţii tehnici judiciari în domeniu, pot efectua expertize
tehnice extrajudiciare în domeniu fără a fi supuşi procedurii înscrierii în Lista experti, examinării sau
altor formalităţi prevăzute de acest regulament.
CAPITOLUL II
Examenul pentru dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar
Secţiunea §1
Comisia de examinare în vederea acordării calităţii de expert tehnic extrajudiciar
Art. 4 Atribuţiile RUR în legătură cu organizarea şi desfăşurarea examenului pentru dobândirea
calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniu se vor exercita de către o Comisie de examinare.în
vederea acordării calităţii de expert tehnic extrajudiciar (denumită în continuare „comisia”), având 3
membri titulari, dintre care unul va fi desemnat în funcţia de preşedinte, exercitând puteri de
reprezentare, şi 1 supleant, comisie special înfiinţată în acest scop prin hotărâre a Consiliului
Superior al RUR
Art. 5 Comisia îşi va desfăşura activitatea la sediul central al RUR, sau la sediul Birourilor
Teritoriale ale RUR, în situația organizării examenului în teritoriu, iar secretariatul comisiei va fi
asigurat din personalul secretariatului propriu al RUR.
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Secţiunea §2
Condiții pentru dobândirea calității de expert tehnic extrajudiciar
Art. 6 (1) Poate dobândi calitatea de expert tehnic extrajudiciar în domeniu, persoana fizică cu
domiciliul în România care îndeplineşte următoarele condiţii:
(a) este cetăţean român, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, aparţinând Spaţiului
Economic European sau cetăţean al Confederaţiei Elveţiene;
(b) cunoaşte limba română;
(c) are capacitate de exerciţiu deplină;
(d) este titular al unei diplome de formare la nivel post-secundar cu o durată de cel puțin 3 ani
într-o instituție de învățământ superior în urbanism și/sau amenajarea teritoriului sau în specializări
conexe;
(e) are o practica de cel puţin 5 ani în domeniu și nu a întrerupt activitatea mai mult de 3 ani;
(f) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activităţii de expert;
(g) nu are antecedente penale
(h) se bucură de o bună reputaţie profesională şi socială;
(i) a promovat examenul organizat în acest scop.
(2) Dovedirea îndeplinirii condițiilor prevăzute la al (1) se face prin depunerea, o dată cu înaintarea
cererii de înscriere la examen de expert tehnic extrajudiciar în domeniu a următoarelor documente:
a) act de identitate, (copie legalizată);
b) diploma de absolvire a instituției de învățământ superior și foaia matricolă, (copie
legalizată);
c) certificat medical prin care se atestă aptitudinea candidatului de a îndeplini activităţi de
expert (original)
d) cazier judiciar, (original)
e) cel puţin 2 recomandări privind buna reputaţie profesională şi socială, în original, obţinute
de la locul de exercitare a profesiei, asociaţii profesionale din domeniu sau, după caz, de la alte
persoane fizice sau juridice cu care a colaborat, dintre care cel puţin o recomandare va proveni de la
un specialist cu drept de semnătură atestat de către RUR. (original)
(3) Cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic
European sau cetăţeanul român care a obţinut calificarea profesională necesară într-un alt stat
membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European poate dobândi calitatea
de expert tehnic extrajudiciar în România, potrivit prezentului regulament, în aceleaşi condiţii ca şi
cetăţenii români care au obţinut calificarea profesională necesară în România.
(4) Recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor profesionale obţinute într-un alt stat membru al
Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, necesare dobândirii în România a
calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniu, va fi efectuată de către RUR potrivit Legii nr.
200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate
din România.
(5) Cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic
European sau cetăţeanul român care a dobândit calitatea de expert tehnic extrajudiciar într-un alt stat
membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, calitate certificată de
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către autoritatea competentă din respectivul stat, poate profesa în calitate de expert tehnic
extrajudiciar în România, în condiţiile legii, fiind exceptat de la procedura de examinare prevăzută de
prezentul regulament, dar supus condiţiilor de la alin. (4) de mai sus
(6) La cererea solicitantului prevăzut la alin.(5), RUR recunoaşte, fără efectuarea vreunei formalităţi
de verificare, documentul de atestare profesională emis de către autoritatea competentă din celălalt
stat. Cererea va fi însoţită de o copie legalizată a documentului ce atestă dobândirea calităţii de
expert tehnic extrajudiciar vizată într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând
Spaţiului Economic European, precum şi de documente care certifică îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la alin. (1) lit. (a), (b), (c) şi (g), emise sau eliberate de către autorităţile competente din
România sau din statul/statele în cauză.
(7) Expertul prevăzut la alin. (5) care exercită profesia cu caracter permanent într-un alt stat al
Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European poate profesa în România în mod temporar
sau ocazional. Respectiva persoană va fi inclusă în Lista experți, pe baza unei declaraţii privind
serviciile pe care le va presta în România, însoţită de următoarele documente, comunicate prin orice
mijloace:
(a) dovada cetăţeniei unuia dintre statele Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;
(b)atestatul de cunoaştere a limbii române;
(c) dovada calificării profesionale;
(d)atestatul care să confirme că este legal stabilit într-un alt stat al Uniunii Europene sau într-un stat
al Spaţiului Economic European în scopul desfăşurării respectivei profesii şi că nu îi este interzis,
chiar temporar, să practice profesia la respectiva dată;
(e) dovada că a desfăşurat activitate specifică respectivei profesii timp de cel puţin 2 ani în cursul ultimilor
10 ani, pentru cazul în care profesia nu este reglementată în statul în care este stabilit;
(f) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activităţii de expert.
Declaraţia sus-menţionată, precum şi documentele de la lit. (a), (d) şi (e) se reînnoiesc anual pentru
menţinerea în Lista experți. Eventuala verificare a legalităţii documentelor transmise se poate realiza
şi prin Sistemul de informare în cadrul pieţei interne, în condiţiile legii.
(8) Dispoziţiile alin. (3)-(7) de mai sus se aplică în mod corespunzător şi cetăţenilor aparţinând
Confederaţiei Elveţiene.
(9) Înscrierea expertului tehnic extrajudiciar prevăzut la alin. (4), (5) si (7) în Lista experți se
efectuează în cel mult 30 de zile de la data comunicării tuturor documentelor care fac dovada
îndeplinirii condiţiilor legale.
(10) Termenul prevăzut la alin. (9) poate fi prelungit de către Comisie o singură dată, pentru
maximum 15 zile, prin notificare comunicată solicitantului înainte de expirarea sus-menţionatului,
notificarea urmând a include motivul şi durata prelungirii, o atare prelungire neatrăgând
obligativitatea reînnoirii documentelor cu valabilitate limitată.
Art. 7 (1) În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege sau cererea sa nu
este însoţită de actele doveditoare necesare, RUR comunică persoanei interesate refuzul motivat de
atribuire a calităţii de expert tehnic extrajudicar sau, după caz, necesitatea completarii documentaţiei,
conform cerinţelor legale
(2) Decizia de refuz de atribuire, respectiv de retragere a calităţii de expert tehnic extrajudiciar, poate
fi atacată la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, potrivit legii.
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Art. 8 Calitatea de expert tehnic se dovedeşte cu legitimaţia și parafa emise în acest scop de către
secretariatul RUR, în condiţiile prezentului regulament.
Secţiunea §3
Probele examenului
Art. 9 (1) Examenul pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar se organizează, de
regulă, trimestrial, în functie de numărul candidaților înscriși. Examenul va avea loc dacă sunt cel
puţin 6 candidaţi înscrişi.
(2) Consiliul Superior RUR va decide locul și data desfăşurării examenului;
(3) Datele de susţinere a probelor examenului şi restul detaliilor aferente se publică pe pagina de
internet a RUR (www.rur.ro) şi prin afișare la sediul RUR, precum şi la sediile birourilor teritoriale
ale RUR, cu cel puţin 60 zile înaintea datei de începere a probei scrise a examenului.
(4) Examenul se desfăşoară în limba română şi are ca scop verificarea pregătirii de specialitate a
candidaţilor, a nivelului lor de cunoaştere a actelor normative din domeniu precum şi a legislaţiei
guvernând expertiza tehnică extrajudiciară.
Art. 10 (1) Examenul pentru dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar constă în două probe:
una scrisă (cu 2 subiecte) și cealaltă orală cu un singur subiect.
(2) Subiectele probei scrise vor urmări:
(a) verificarea cunoaşterii actelor normative care reglementează domeniul aferent Specializării
inclusiv a celor privind exerciţiul dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a
teritoriului şi de urbanism;
(b) verificarea cunoaşterii legislaţiei guvernând activitatea de expertiză tehnică extrajudiciară;
(3) Subiectul probei orale va urmări: rezolvarea, de principiu, a unei probleme din exercițiul practic
profesional (studiu de caz);
(4) Proba scrisă este eliminatorie și se desfășoara înaintea probei orale.
(5) Doar candidaţii care au promovat proba scrisă pot participa la proba orală.
Secţiunea §4
Înscrierea la examen
Art. 11 (1) Pentru înscrierea la examen, candidatul va depune la sediul RUR, direct sau prin
intermediul birourilor teritoriale ale RUR, următoarele documente:
a)cerere de înscriere (al cărei formular se publică pe pagina de internet a RUR), redactată în
limba română, cuprinzând următoarele informaţii referitoare la solicitant: nume, prenume, cod
numeric personal, cetăţenie, adresa domiciliului şi, opţional: adresa profesională, telefon, fax,
adresă de poştă electronică, pagină de internet, cu indicarea expresă a datelor de contact care pot
fi publicate în Lista experți, dacă i se va atribui calitatea de expert extrajudiciar. Prin cererea de
înscriere, candidatul va face menţiune sesiunea de examen pentru care optează şi îşi va exprima
acordul privind prelucrarea de către RUR a datelor sale cu caracter personal astfel furnizate,
inclusiv pentru eventuale înregistrări audio-video în cursul procedurii de examinare;
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b) copia actului de identitate şi, dacă este cazul, a altui act doveditor al cetăţeniei unuia dintre
statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau a
Confederaţiei Elveţiene;
c) copia atestatului de cunoaştere a limbii române, pentru candidatul care nu este cetăţean român
d) declaraţie pe proprie răspundere că are capacitate de exerciţiu deplină, în original;
e) copia diplomei de formare în domeniu, conf. Art.6 (1) (2);
f) declaratie pe propria răspundere privind vechimea de cel puţin 5 ani în specialitatea în care a
obţinut diploma la care se face referire la lit. e) de mai sus, în original;
g) certificat/adeverinţă medical(ă) atestând că este apt din punct de vedere medical pentru
desfăşurarea activităţii de expert, în original;
h) certificat de cazier judiciar valabil, atestând lipsa antecedentelor penale, in original;
i) cel puţin 2 recomandări privind buna reputaţie profesională şi socială, în original, obţinute de
la locul de exercitare a profesiei, asociaţii profesionale din domeniu sau, după caz, de la alte
persoane fizice sau juridice cu care a colaborat, dintre care cel puţin o recomandare va proveni
de la un specialist cu drept de semnătură atestat de către RUR;
j) dovada plăţii tarifului de examinare.
(2) Orice document menţionat la alin. (1) emis/redactat în altă limbă decât limba română se va
depune însoţit de traducerea sa legalizată în limba română; documentele în limba română vor fi
verificate pentru conformitate la depunere.
(3) Înscrierea la examen se face cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de susţinere a probei scrise a
examenului.
(4) Cuantumul tarifului de examinare se stabileşte prin hotărârea Consiliului Superior al RUR de
programare a fiecărui examen în parte. Tariful de examinare este nereturnabil, cu excepţia cazului în
care examenul nu se desfăşoară din cauza neîntrunirii numărului minim de candidaţi admişi la
înscriere.
Secţiunea §5
Verificarea dosarului de înscriere
Art. 12 (1) Verificarea dosarelor de înscriere se va face de către secretariatul comisiei care va putea
propune respingerea motivată, dacă dosarul de înscriere al candidatului nu îndeplineşte toate
condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament.
(2) Respingerea se hotărăște de către comisie și se comunică candidatului de către secretariat cu 5
zile înainte de datei de susținere a probei scrise a examenului și se va comunica candidatului de către
secretariat.
Secţiunea §6
Mandatul si competenta comisiilor
Art. 13 (1) Prin hotărârea de programare a examenului, Consiliul Superior al RUR va stabili
componenţa comisiei, şi totodată, va constitui o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, aceasta din
urmă alcătuită din 3 membri titulari şi 1 supleant, persoane care îndeplinesc condiţiile impuse pentru
desemnarea în calitate de membru al Consiliului Superior al RUR.
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(2) Mandatul comisiei şi al Comisiei de soluționare a contestaţiilor se încheie odată cu adoptarea
hotărârii prin care Consiliului Superior al RUR validează rezultatele examenului.
Art. 14 Comisia stabileşte termenul de corectare a lucrărilor aferente probei scrise, în funcţie de
numărul de candidaţi înscrişi.
Secţiunea §7
Examinarea
Art. 15 (1) Cu 24 de ore înainte de data de susţinere a probei scrise, comisia aprobă 3 variante de
subiecte elaborate cu asistență juridică, cu teme multiple și baremurile de punctare a probelor
examenului.
(2) Accesul candidaţilor în sala de examen se face pe baza listei întocmite cuprinzând numele celor
ale căror dosare de înscriere au fost admise, listă afişată la intrarea în sală cu cel puţin 24 de ore
înainte de începerea probei.
(3) În sala de examinare au acces candidaţii, membrii comisiei și secretariatul acesteia.
(4) Prezenţa la examen se verifică prin actele de identitate ale candidaţilor, care se confruntă cu lista
la care se face referire la alin. (2).
(5) După intrarea candidaţilor în sala de examinare, candidaţii îşi vor alege ad-hoc un reprezentant,
care va extrage din urnă subiectul probei, dintre cele 3 variante disponibile.
(6) Candidaţii vor susţine proba scrisă pe coli de hârtie tip cu antetul şi ştampila RUR. Datele de
identificare (nume, prenume, seria și numărul actului de identitate) se completează de către fiecare
candidat în caseta prevăzută în acest scop pe prima coală, după care se verifică de către personalul de
supraveghere, se acoperă, se lipeşte şi se ştampilează.
(7) Semnarea lucrării sau înscrierea oricăror alte semne de natură a conduce la atribuirea lucrării unui
candidat sau folosirea unor mijloace de comunicare audio, video, sau de orice alt tip similar care
permit transmiterea și primirea de informații din exteriorul examenului, atrage anularea lucrării şi,
implicit, nepromovarea probei.
(8) Durata probei scrise este de 2 ore din momentul comunicării subiectului. Scurgerea timpului
afectat probei scrise va fi anunţată de către preşedintele comisiei, din acel moment fiind interzis
candidaţilor să mai scrie.
(9) La terminarea lucrării sau cel mai târziu la expirarea duratei probei, candidatul va preda lucrarea,
semnând în acest scop în rubrica specială din lista candidaţilor. Respectiva listă se va anexa la
procesul-verbal al desfăşurării probei scrise, ce se va întocmi de către comisie imediat ulterior.
(10) Lucrările scrise se corectează de către membrii comisiei pe baza baremului de punctare al
examenului, prin repartizare aleatorie în mod pe cât posibil egal între membrii comisiei.
(11) Fiecare dintre temele subiectului va fi notată separat cu note întregi de la 1 la 10. Nota finală la
proba scrisă este media aritmetică a notelor acordate temelor subiectului. Casetele cu datele de
identificare ale candidaţilor vor fi dezlipite numai după finalizarea corectării şi notării tuturor
lucrărilor, în prezenţa membrilor comisiei.
(12) Sunt declaraţi ”admişi” la proba scrisă candidaţii care au obţinut o notă finală (medie) cel puţin
egală cu 7, dacă nota obţinută la fiecare temă a subiectului nu a fost mai mică de 6. Valorile notelor
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se iau in considerare nerotunjite. Candidații care nu îndeplinesc aceste condiții sunt declarați
”respinși”.
(13) Lista cuprinzând rezultatele probei scrise, întocmită pe judeţe, se afişează la sediul RUR şi la
sediile birourilor sale teritoriale şi se publică pe pagina de internet a RUR în prima zi lucrătoare
următoare după finalizarea notării lucrărilor.
(14) Orice candidat nemulţumit de rezultatul pe care l-a obţinut la proba scrisă va putea formula
contestaţie în termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor, termen calculat în sistem
exclusiv. Contestaţia se comunică la sediul RUR, prin orice metodă permisă de lege, utilizând
informaţiile de contact ale Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, indicate în anunţul privind
programarea examenului în cauză.
(15) Lucrările ale căror rezultate au fost contestate vor fi reexaminate de către Comisia de
soluţionare a contestaţiilor desemnată conform Art. 14 alin. (1) din prezentul regulament, în termen
de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de contestare, notarea având loc prin consens.
(16) Rezultatele probei scrise necontestate în termenul stabilit, precum şi rezultatele din urma
soluţionării contestaţiilor sunt definitive.
Art. 16 (1) Susţinerea probei orale prevăzute la Art. 11 alin. (1) din prezentul regulament va avea loc
în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării listei prevăzute la alin. (13) al Art. 16 de mai sus,
sau, în cazul contestaţiilor, de la data expirării termenului de soluționare a contestație.
(2) Evaluarea candidaţilor în cadrul probei orale se realizează de către comisie prin acordarea
calificativul "admis" sau "respins", calificativ comunicat candidatului la finalul probei şi consemnat
ca atare în lista de prezenţă ce se va anexa sub semnătura tuturor membrilor comisiei la procesulverbal al probei. Rezultatele probelor orale nu pot fi contestate;
(3) În cazul în care există un număr mare de candidaţi pentru proba orală, comisia va putea decide cu
majoritate de voturi susţinerea probelor pe durata a mai multor zile, cu programarea candidaţilor în
ordine alfabetică.
(4) Rezultatele la probele orale se publică pe pagina de internet a RUR şi se afişează la sediul său şi
al birourilor sale teritoriale.
Art. 17 Dobândeşte calitatea de expert tehnic extrajudiciar în domeniu candidatul care a fost declarat
„admis” la toate probele de examen.
Art. 18 Validarea rezultatelor finale ale examenului pentru dobândirea calităţii de expert tehnic
extrajudiciar în domeniu se va face prin hotărâre a Consiliului Superior al RUR, publicată pe pagina
de internet a RUR şi afişată la sediul său şi al birourilor sale teritoriale în termen de 3 zile de la
adoptare.
Secţiunea § 8
Evidenta experților tehnici extrajudiciari, și legitimația de expert tehnic extrajudiciar
Art. 19 RUR va întocmi Lista experți cuprinzând persoanele care au promovat examenul pentru
atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar ţinuta în ordine alfabetică şi pe judeţe/municipiul
Bucureşti. Lista experți este publică şi va conţine numele şi prenumele experţilor, judeţul (respectiv
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ţara), număr legitimație, precum şi datele de contact pe care aceştia le-au furnizat spre publicare
(număr telefon, adresă sediu profesional).
Art. 20 Experţii apartinând unui alt stat al Uniunii Europene sau Spațiului Economic European sau
cetațean român care a obţinut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii
Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European (alin. (4) al Art. 6) se vor înscrie într-o
secţiune separată a Listei experți.
Art. 21 Experţii înscrişi în Lista experți au obligaţia ca, în termen de 30 de zile, să notifice RUR în privinţa
oricărei modificări a datelor lor cu caracter personal supuse publicării sau a altor informaţii care au stat la
baza admiterii dosarului/cererii lor de înscriere. Nerespectarea acestei obligaţii constituie abatere
disciplinară și se sancționează potrivit Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de
Disciplină şi procedura disciplinară
Art. 22 Calitatea de expert tehnic extrajudiciar se poate exercita numai pe baza legitimaţiei și a
parafei atestând respectiva calitate.
Art. 23 Legitimaţiile și parafele se vor emite pe baza hotărârilor Consiliului Superior al RUR de
validare a rezultatelor examenelor organizate, conform modelului prevăzut în Anexa la prezentul
regulament, pe baza achitării unui tarif de emitere, al cărui cuantum se stabileşte şi se actualizează
periodic de către Consiliul Superior al RUR.
Art. 24 Legitimaţiile se vizează anual, pe baza achitării unui tarif de menţinere în Lista experți, al
cărui cuantum se stabileşte şi se actualizează periodic de către Consiliul Superior al RUR.
Art. 25 (1) În exercitarea calităţii de expert tehnic extrajudiciar expertul va semna și aplica parafa pe
toate piesele componente ale dosarului de expertiză extrajudiciară.
(2) Experții tehnici extrajudiciari au obligația ca până la data de 31 ianuarie a fiecărui an să depună la
secretariatul RUR un raport de activitate pe anul precedent, care să conțină, în mod succint,
informații despre activitatea desfășurată ca expert tehnic extrajudiciar.

CAPITOLUL III
Formarea profesională continuă a experţilor tehnici extrajudiari
Art. 26 Dreptul de exercitare a calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniu este condiţionat de
îndeplinirea obligaţiei de formare profesională continuă. Consiliul Superior al RUR va stabili prin
hotărâre necesarul de formare profesională anuală (în număr ore), modalităţile concrete în care se
poate realiza formarea profesională continuă a experţilor tehnici extrajudiciari, precum şi
cuantificarea orară a acestora.
Art. 27 Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară
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Art. 28 Secretariatul comisiei va înregistra numărul orelor de formare profesională continuă realizate
de către fiecare expert, pe baza documentaţiei justificative depuse.
CAPITOLUL IV
Suspendarea şi încetarea calităţii de expert tehnic extrajudiciar.
Răspunderea disciplinară
Secţiunea §1
Suspendarea și încetarea calității de expert tehnic extrajudiciar
Art. 29 (1) Calitatea de expert tehnic extrajudiciar se suspendă pentru motive temeinice, precum şi
în caz de incompatibilitate, potrivit legii.
(2) În situaţia în care împotriva expertului s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru o infracţiune
care aduce atingere prestigiului profesiei, se dispune suspendarea calităţii de expert tehnic până la
soluţionarea definitivă a cauzei.
(3) Suspendarea, respectiv încetarea suspendării calităţii de expert tehnic extrajudiciar se dispune
prin hotărâre a Consiliului Superior al RUR, la cererea motivată a expertului sau din oficiu, motivat.
Art. 30 (1) Expertul va putea renunţa oricând la calitatea de expert tehnic extrajudiciar notificând în
aces sens RUR şi predând la secretariatul RUR legitimaţia și parafa.
(2) Persoana în cauză va fi radiată din Lista experți.
Art. 31- (1) Retragerea de către Consiliul Superior al RUR a calității de expert tehnic extrajudiciar se
poate face la propunerea secretariatului RUR în situațiile următoare:
a) se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile în baza cărora a fost dobândită această
calitate;
b) se constată că expertul tehnic extrajudiciar a uzat de această calitate în alte scopuri decât
cele prevăzute de lege;
c) se constată că expertul tehnic extrajudiciar nu a avut activitate pe parcursul unui an
calendaristic, în condițiile în care sunt probe certe asupra existenței unor solicitări de efectuare a
expertizei tehnice, cărora nu li s-a dat curs nemotivat sau nu a participat la cursurile de formare
continuă care să suplinească lipsa de activitate;
d) expertul tehnic extrajudiciar nu se prezintă, în termenul și cu documentele prevăzute de
prezentul regulament, pentru obținerea vizei anuale pe legitimație.
(2) Retragerea calității de expert tehnic extrajudiciar, în condițiile alin.(1), și anularea legitimației se
comunică în scris titularului acesteia.
Art. 32 (1) Calitatea de expert tehnic extrajudiciar încetează de drept în cazul decesului, pierderii
deplinei capacităţi de exerciţiu, pierderii beneficiului titlului academic relevant sau al calificării
profesionale relevante, după caz, sau al condamnării penale definitive.
(2) Calitatea de expert tehnic extrajudiciar se pierde și în cazul persoanei care a devenit inaptă din
punct de vedere medical pentru îndeplinirea activităţii de expert extrajudiciar sau şi-a pierdut buna
reputaţie profesională sau socială;
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În cazurile prevăzute la art. 31 și art. 32, persoana în cauză beneficiază de un termen rezonabil pentru
a face dovada contrară.
(3) Persoana care a pierdut calitatea de expert tehnic extrajudiciar în condiţiile alin. (1) sau (2) va fi
radiată din Lista experți.
Art. 33 Măsura administrativă de retragere a calității de expert tehnic extrajudiciar, în condițiile
prevăzute de prezentul regulament, nu îl exonerează pe acesta de răspunderea materială, civilă,
administrativa, contravențională sau penală, după caz, potrivit legii, pentru faptele săvârșite ori
pentru obligațiile neîndeplinite sau îndeplinite necorespunzător.
Secţiunea §2
Răspunderea disciplinară
Art. 34 Experţii tehnici extrajudiciari răspund disciplinar pentru fapta culpabilă constând în
nerespectarea legislaţiei relevante a oricăror alte dispoziţii legale şi/sau reglementări aplicabile în
domeniu, a prezentului regulament, a hotărârilor obligatorii ale Consiliului Superior al RUR adoptate
în temeiul OG nr. 2/2000 sau al prezentului regulament, precum şi pentru orice faptă săvârşită (prin
acţiune/omisiune/orice act îndeplinit) în exerciţiul respectivei calităţi sau în legătură cu acesta care
aduce atingere prestigiului profesiei sau RUR, orice astfel de faptă constituind abatere disciplinară.
Constituie, de asemenea, abatere disciplinară exercitarea calităţii de expert tehnic extrajudiciar cu
încălcarea principiilor şi exigenţelor deontologice ale profesiei, şi anume:

integritate;

obiectivitate;

inexistenţa conflictului de interese;

independenţă;

concurenţă loială;

păstrarea secretului profesional;

competenţă profesională;

comportament demn,
sau a oricăror alte comandamente deontologice aplicabile
Art. 35 Sancţiunile disciplinare aplicabile experţilor tehnici extrajudiciari sunt următoarele:
a)
avertisment scris;
b)
suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice extrajudiciare pe o perioadă cuprinsă
între 3 luni şi un an;
c)
retragerea calităţii de expert tehnic extrajudiciar.
Art. 36 Procedura disciplinară se va derula şi deciziile disciplinare se vor adopta aplicându-se în
mod corespunzător prevederile compatibile ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Comisiei de Disciplină şi procedura disciplinară, aprobat prin Hotărârea nr. 105/16.12.2010 a
Consiliului Superior al RUR, astfel cum a fost modificată, Comisia de disciplină a RUR, în
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organizarea stabilită prin respectivul regulament, având competenţe şi în privinţa experţilor tehnici
extrajudiciari.
CAPITOLUL V
Dispoziţii finale
Art. 37 (1) Toate documentele referitoare la organizarea şi desfăşurarea examenelor în vederea
acordării calităţii de expert tehnic extrajudicar precum şi cele referitoare la celalalte proceduri sau
formalităţi prevăzute în acest regulament se arhivează, având termen de păstrare conform legii.
Art. 38 Orice tarif la care se face referire în prezentul regulament se poate plăti direct la casieria
RUR sau în contul său bancar, ale cărui detalii sunt publicate şi pe pagina de Internet a RUR.
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