
Scurtă prezentare a activității membrilor Comisiei de etică și 
disciplină din cadrul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați 

din România 
 
Comisia de etică și disciplină este organul de specialitate, fără personalitate 
juridică, din cadrul Asociaţiei  ce are drept scop cercetarea faptelor de natură 
să atragă răspunderea disciplinară a membrilor Asociaţiei, persoane fizice şi 
persoane juridice, pentru activitatea de evaluare. 
 
Comisia de etică şi disciplină este compusă din 5 membri titulari şi 3 membri 
supleanţi, aleşi de Conferinţa naţională pentru o perioadă de 4 ani dintre 
evaluatorii autorizaţi înscrişi în Tabloul Asociaţiei care se bucură de 
autoritate profesională şi probitate morală. 
 
Membrii titulari ai Comisiei de etică şi disciplină au obligaţia de a participa 
la şedinţele Comisiei de etică şi disciplină, de a efectua cercetarea 
disciplinară prealabilă în cauzele în care sunt desemnaţi ca raportori. 
 
În cazurile în care membrii supleanți preiau dosare disciplinare, aceștia vor 
avea aceleași drepturi și obligații ca și membrii titulari. 
 
Raportorul este responsabil pentru analiza preliminară a sesizării, audierea 
persoanei cercetate disciplinar, întocmirea raportului prealabil şi 
prezentarea acestuia în plenul Comisiei de etică şi disciplină. 
 
Raportorul desemnat instrumentează toate actele procedurii de cercetare 
disciplinară prealabilă, propunând Comisiei de etică şi disciplină dispunerea 
măsurilor care sunt de competenţa acesteia. 
 
Raportorul trebuie să aibă un rol activ în cercetarea disciplinară prealabilă, 
în sensul că acesta trebuie să analizeze toate aspectele cauzei. 
 
Raportorul desemnat administrează orice probe care sunt necesare, utile şi 
relevante pentru soluţionarea cauzei. În acest scop, raportorul poate 
constata situaţii de fapt şi poate solicita înscrisuri sau opiniile unor 
consultanţi de specialitate din cadrul Asociaţiei sau din afara acesteia. 
 
La finalizarea cercetării disciplinare prealabile, raportorul întocmeşte 
raportul prealabil, care cuprinde toate elementele menționate în 
Regulamentul CED. 
 



În conţinutul raportului prealabil, raportorul poate să propună Comisiei de 
etică şi disciplină clasarea sesizării, neaplicarea unei sancţiuni disciplinare 
sau aplicarea unei sancţiuni disciplinare dintre cele prevăzute în OG 
nr.24/2011. 
 
Raportul prealabil se înaintează de către raportor preşedintelui Comisiei de 
etică şi disciplină și va fi discutat în cadrul ședinței CED, în etapa cercetării 
disciplinare propriu-zise. 
 
Participarea raportorului la cercetarea disciplinară propriu-zisă este 
obligatorie. Acesta prezintă raportul prealabil şi concluziile sale plenului 
Comisiei de etică şi disciplină. 
 
Rezultatul deliberărilor din cadrul ședinței CED se consemnează într-un 
referat, care reprezintă hotărârea finală a Comisiei de etică şi disciplină cu 
privire la soluţionarea cauzei disciplinare. 
 
Preşedintele Comisiei de etică şi disciplină înaintează referatul împreună cu 
observaţiile persoanei cercetate asupra referatului, Consiliului director care 
va decide definitiv cu privire la fapta sesizată. 
 
Vă invităm să consultați Regulamentul CED, Procedura de alegeri a CED 
și Măsurile organizatorice alegeri CED 2021. 
 
 
 
 

http://site2.anevar.ro/sites/default/files/page-files/regulament_ced_forma_monitor_iulie_2020.pdf
http://site2.anevar.ro/sites/default/files/page-files/procedura_de_alegere_a_comisiei_de_etica_si_disciplina.pdf
http://site2.anevar.ro/sites/default/files/page-files/hcd_16_masuri_alegeri_ced_.pdf

