REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI PROFESIONALE

REDACTARE aprilie 2011

REGISTRUL URBANISTILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL SUPERIOR
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI PROFESIONALE

Aprilie 2011

1

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI PROFESIONALE

REDACTARE aprilie 2011

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI PROFESIONALE

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE
Art.1 (1) Prezentul Regulament pentru organizarea Comisiei Profesionale este adoptat în
conformitate cu Legea nr. 350/06.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare şi cu Hotărîrea de Guvern nr. 26/26.09.2006 pentru
aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnatură pentru documentaţiile de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea
Registrului Urbaniştilor din România.
(2) Regulamentul pentru organizarea Comisiei Profesionale este elaborat de RUR prin grija
Comisiei Profesionale şi este aprobat prin Decizia Consiliului Superior RUR nr.....
Art.2 (1) RUR are rolul de a monitoriza starea profesiunii, precum şi locul şi rolul profesionistului
în urbanism şi amenajarea teritoriului, în raport cu evoluţia aşezărilor umane şi a teritoriului.
(2) RUR Evalueaza modul în care practicarea profesiunii şi exercitarea dreptului de semnătură
răspunde problemelor din dezvoltarea urbană şi teritorială şi respectă reglementările tehnice în
domeniu.
(3) RUR urmăreşte gradul de adecvare a programelor de formare de bază şi formare profesionala
continuă la necesităţile impuse de dezvoltarea urbană şi teritorială
(4) RUR va sprijini implicarea Birourilor Teritoriale pe plan naţional precum şi atunci când este
cazul pe plan european în implementarea şi desfăşurarea activităţilor profesionale.
Art. 3. (1) Comisia Profesională este o structurã a RUR, subordonatã Consiliului Superior, creatã
în vederea coordonării şi monitorizării activităţii profesionale a membrilor RUR.
(2) Comisia Profesională are următoarele atribuţii:
(a) Monitorizează şi evaluează calitatea profesională a documentaţiilor de amenajarea
teritoriului şi de urbanism şi

poate propune pe cale de consecinţă suspendarea sau

retragerea dreptului de semnătură.
(b) Elaborează, coordonează, monitorizează şi evaluează programe şi proiecte de formare
profesională continuă.
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(c) Coordonează activităţile de cooperare profesională la nivel naţional şi internaţional în
domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;
(d) Organizează împreună cu mediul academic sesiuni ştiinţifice de comunicări, seminarii,
conferinţe la nivel naţional si internaţional în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.
(e) Elaborează şi supune aprobării Consiliului Superior Regulamentul de desfăşurare a
stagiaturii.
(f) Monitorizează activitatea stagiarilor pe baza normelor de evaluare elaborate pentru
fiecare an de stagiu.

CAPITOLUL II ORGANIZAREA COMISIEI PROFESIONALE
Art. 5 (1) Comisia Profesionala se constituie la nivel central dintr-un număr de 7 membri numiţi de
către Consiliul Superior dintre care un Preşedinte, un Preşedinte Delegat şi 5 Vicepreşedinţi.
Art.6 (1) Comisia Profesională numeşte un secretar care face parte din secretariatul central al
Registrului Urbaniştilor din Romania.
(2) La nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare va funcţiona un grup de lucru constituit din câte un
reprezentant al fiecărui judeţ din regiunea respectivă.
(3) La nivelul fiecărui Birou teritorial, grupul de lucru numeşte un secretar care face parte din
secretariatul Biroului teritorial.
Art.7.. (1) În cadrul Comisiei Profesionale vor funcţiona următoarele Subcomisii de specialitate,
fiecare coordonată de câte unul dintre Vicepreşedinţi:
(a) S.1. Subcomisia de formare profesională;
(b) S.2. Subcomisia de monitorizare a activităţii de urbanism şi amenajarea teritoriului;
(c) S.3. Subcomisia de legislaţie, cercetare şi politici de dezvoltare;
(d) S.4. Subcomisia de cooperare profesională, concursuri, premii, imagine.
(e) S.5. Subcomisia pentru monitorizarea stagiaturii
(2) Comisia Profesională poate propune Consiliului Superior înfiinţarea altor subcomisii sau
grupuri de lucru, în raport cu necesităţi temporare.
(3) Atribuţiile subcomisiilor se stabilesc de către Consiliul Superior RUR.
(4) Subcomisiile sunt formate din 3 membri permanenţi şi un membru supleant, numiţi de Consiliul
Superior.
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Art.8. (1) Mandatul membrilor Comisiei Profesionale, al membrilor subcomisiilor şi al membrilor
colectivelor din birourile teritoriale este de 2 ani.
(2) Mandatul va fi exercitat de la data emiterii actului de constituire a comisiilor şi/sau
subcomisiilor, până la data expirării duratei acestuia.
Art.9. Mandatul de Preşedinte, Preşedinte delegat, Vicepreşedinte sau membru al grupului de
lucru încetează în următoarele situaţii:
(a) renunţarea la calitatea avută în structura organizatorică a comisiilor;
(b) apariţia unui motiv de incompatibilitate;
(c) săvârşirea unei fapte care constituie obiectul sesizării comisiilor de disciplină.
Art. 10. În cazul întreruperii mandatului preşedintelui, în urma situaţiilor prevazute la art. 9,
lucrările Comisiei Profesionale vor fi prezidate de preşedintele delegat.
Art.11. Cu 30 de zile lucrătoare înainte de data expirării mandatului membrilor comisiilor
profesionale, se va proceda la constituirea viitoarei comisii în condiţiile prezentului Regulament de
organizare şi funcţionare a comisiei profesionale.
CAPITOLUL III FUNCŢIONAREA COMISIEI PROFESIONALE
Art.12. (1) Comisia Profesională centrală şi grupurile de lucru regionale se întrunesc trimestrial în
şedinţe ordinare sau în şedinţe extraordinare, la solicitarea preşedintelui comisiei centrale
respectiv a conducătorului grupului de lucru regional.
(2) Convocarea, atât pentru şedintele ordinare, cât şi pentru cele extraordinare, se face în scris şi
se comunică cu cel puţin 3 zile înainte de data şedinţei.
(3) Convocarea cuprinde atât ordinea de zi a şedinţei, cât şi materialele ce vor fi discutate.
(4) Cvorumul întrunirilor Comisiei Profesionale şi al grupurilor de lucru regionale este asigurat prin
prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor ei.
(5) În situaţia în care nu este întrunit cvorumul, se convoacă o nouă şedinţă în termen de o
săptămână, care va putea funcţiona fără condiţia de cvorum de la aliniatul precedent.
Art. 13. (1) Hotărârile Comisiei Profesionale şi ale grupurilor regionale se iau cu majoritatea
simplă a membrilor prezenţi.
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(2) Când un membru nu poate participa la una din întrunirile programate are dreptul să delege în
scris altui membru dreptul său de vot, precizând punctele de pe ordinea de zi unde este sau nu de
acord.
(3) Secretarul întocmeşte un proces-verbal al fiecărei şedinţe, în care se consemnează prezenţa,
dezbaterile şi rezultatul votului.
(4) Procesul-verbal, întocmit de către Secretar, va fi contrasemnat de către Preşedintele Comisiei
Profesionale şi va fi pus la dispoziţia membrilor Comisiei.
(5) La nivelul Birourilor teritoriale, procesul-verbal al şedinţelor colectivului regional, se va întocmi
de secretariatul Biroului teritorial şi se va transmite Comisiei centrale.
Art.15. Principalele atribuţii ale preşedintelui Comisiei Profesionale sunt:
(a) conduce şedinţele Comisiei;
(b) coordoneaza activitatea subcomisiilor de specialitate;
(c) numeşte grupurile de lucru pe tematici şi desemnează persoanele care întocmesc
rapoarte sau care coordonează acţiunile organizate de Comisie.
(d) reprezintă Comisia Profesională în Consiliul Superior;
(e) în cazul absenţei motivate a preşedintelui, prerogativele acestuia vor fi preluate de
preşedintele delegat.
Art.16. Membrii Comisiei Profesionale care în mod repetat nu răspund sarcinilor stabilite de către
preşedinte sau vicepresedinţi, vor fi înlocuiţi de Consiliul Superior la propunerea Comisiei.
Art.17. Activităţile desfăşurate de Comisia Profesională sunt finanţate din bugetul anual al RUR.
CAPITOLUL IV DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Art.18. Consiliul Superior şi Birourile sale teritoriale vor asigura spaţiul şi dotările necesare
activităţii comisiilor, precum şi organizarea evidenţei şi circuitul optim al documentelor şi
informaţiilor.
Art.19. După aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Profesionale, în
termen de 30 de zile Comisia centrală va numi subcomisiile şi grupurile de lucru regionale, va
formula atribuţiile vicepreşedinţilor, ale subcomisiilor şi grupurilor de lucru şi le va înainta
Consiliului Superior pentru aprobare.
Art.20. Prezentul Regulament poate fi modificat sau completat la propunerea Consiliului Superior.
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