COMISIA DE DISCIPLINA
RAPORT DE ACTIVITATE A
COMISIILOR DE DISCIPLINA
IN ANUL 2014

In anul 2014, activitatea Comisiilor de disciplina s-a axat pe rezolvarea sesizărilor privind
probleme de disciplina ale specialiștilor atestați RUR.
Comisia centrală de disciplină nu a avut de rezolvat nici un caz disciplinar în anul 2014.
Comisia Teritoriala Sud Subregiunea S2 are în rezolvare, din anul 2013, cazul unui specialist
pentru întocmirea unui PUD în municipiul Giurgiu. Aceasta nu s-a implicat în rezolvarea acestuia,
cazul este fără o soluție fermă până în acest moment.
Comisia Teritoriala de Disciplina Bucuresti – Ilfov a avut cele mai multe cazuri:
- cazul unei specialiste (autosesizare Comisia de Examinare) care a semnat o documentație tip PUZ
fara a avea competenta necesara.
- cazul unei specialiste cu două reclamații pentru două documentații tip PUD elaborate pentru
sectorul 1 București, ambele dovedindu-se a fi nefondate.
Comisia Teritoriala Sud Subregiunea S1 are în lucru o sesizare privind elaborarea unui PUD în
municipiul Pitești de către un specialist atestat RUR.
Comisia Teritoriala Vest a verificat o sesizare privind semnătura de complezență a unui specialist,
sesizare ce s-a dovedit a fi neîntemeiată.
Secretariatul comisiilor de disciplină a avut în vedere, pe lânga raspunsurile la cele 16 sesizări
primite, suținerea comisiei de examinare la lămurirea unor probleme privind semnături de
complezență sau achitarea tarifelor RUR. Toate sesesizările au fost neîntemeiate, majoritatea
referindu-se la activitatea autorităților locale, doar 4 din acestea au avut referiri neîtemeiate la
activitatea specialiștilor atestați RUR
In urma experienței adunate din activitatea comisiilor de disciplină, s-a constat procedura de
cercetare disciplinară este greoaie pentru membrii comisiilor din teritoriu. Propunem simplificarea
acesteia prin:
- luarea deciziei de cercetare disciplinară de către reprezentanții teritoriali,
- desfășurarea cercetării fără întrunirea fizică a membrilor comisiilor de către birourile teritoriale,
- luarea în considerare doar a rapoartelor acestora,
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- stabilirea de recompese si sanctiuni pentru membri comisiilor de disciplina care nu isi indeplinesc
indatoririle in cadrul comisiei
Datorita numeroaselor situatii in care documentatiile de urbanism sunt intocmite necorespunzator
Comisia Centrala de Disciplina are in vedere, elaborarea unor atentionari care sa fie difuzate
specialistilor în legătură cu cele mai frecvente erori comise de acestia la elaborarea documentatiilor.
De asemenea este imperios necesara actualizarea conținutului cadru al documentațiilor și elaborarea
unui dicționar de termeni și norme utilizați în elaborarea doscumentațiilor de urbanism.

Întocmit,
Secretar comisia de disciplina,
Arh. Aurora JELEA
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