Anexa la HCD nr. 28/2016
Procedura de alegere a membrilor Comisiei de etică și disciplină
Cadrul general
Art. 1. – Prezenta procedura reglementează modul în care sunt aleși
membrii Comisiei de etică și disciplină.
Art. 2. - Potrivit art. 7 alin. (9) din Ordonanța Guvernului nr. 24/2011
privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei
de etică și disciplină a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din
România, denumită în continuare Asociația, se aleg prin vot secret.
Comisia de etică și disciplină
Art. 3. – (1) Comisia de etică și disciplină se compune din 5 membri titulari
și din 3 membri supleanți aleși de Conferința națională pentru un mandat de 4 ani
dintre evaluatorii autorizați, înscriși în tabloul Asociației care se bucură de
autoritate profesională și probitate morală.
(2) O persoană poate fi aleasă membru în Comisia de etică şi disciplină pentru
maximum două mandate consecutive.
Art. 4. - Comisia de etica și disciplină își desfășoară activitatea în
conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a Asociației și cu
Regulamentul comisiei, elaborat de Consiliul director și aprobat de Conferința
națională.
Criterii de eligibilitate și incompatibilități
Art. 5. - Poate fi membru al Comisiei de etică și disciplină evaluatorul
autorizat înscris în Tabloul Asociației, membru titular, care îndeplinește
următoarele condiții:
a) are o vechime de cel puțin cinci ani în profesia de evaluator;
b) nu a fost sancționat disciplinar în ultimii trei ani;
c) se bucură de autoritate profesională şi probitate morală.
Art. 6. - Membrii Consiliului director nu pot fi membri ai Comisiei de etică
și disciplină.

Organizarea alegerilor
Art. 7. – (1) Pot candida pentru a face parte din Comisia de etică și
disciplină evaluatorii autorizați înscriși în Tabloul Asociației, prezenți la
Conferința națională în care au loc alegerile și care și-au depus candidaturile în
termenul anunțat.
(2) Membrii de onoare care nu au și calitatea de evaluatori autorizați nu pot
candida.
Art. 8. – (1) Candidaturile se depun la registratura Asociației sau prin poșta
electronică la adresa menționată în anunțul care se postează pe pagina web a
Asociației.
(2) Candidatura va fi depusă pe formularul de candidatură corespunzător
(pentru membru titular, respectiv supleant) al cărui model este prevăzut în anexa
nr.1 și va fi însoţit de un curriculum vitae recent și relevant.
(3) Data depunerii candidaturii este data expedierii pentru candidaturile
transmise prin poştă sau curier, respectiv data depunerii la registratura ANEVAR
pentru cele depuse direct.
Art. 9. - Candidaturile depuse după expirarea termenului din anunțul postat
pe pagina web a Asociației nu sunt luate în considerare.
Art. 10. - Validarea candidaturilor se face de către comisia de înregistrare
și validare a candidaturilor formată din directorul general al Asociației, șeful
Departamentului juridic și secretarul Comisiei de Etică și Disciplină, prin
verificarea următoarelor aspecte:
- existența candidatului în Tabloul asociației;
- îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5.
Art. 11. - Comisia de înregistrare și validare a candidaturilor va întocmi un
proces verbal în care va specifica nominal candidaturile valide, candidaturile
invalidate și va anexa formularele de candidatură care vor fi arhivate.
Art. 12. - Candidaturile valide vor fi prezentate delegaților la Conferința
națională pe un ecran în sala în care au loc alegerile.
Art. 13. – (1) În cadrul lucrărilor Conferinței naționale se alege o Comisie
de numărare a voturilor, formată din 3 membri, aleși la propunerea participanţilor
la Conferinţa naţională, prin vot deschis, din rândul delegaţilor prezenţi și care nu
candidează pentru a deveni membri în Comisia de etică și disciplină.
(2) Comisia este sprijinită de echipe tehnice formate din salariaţi ai
Asociației.
Art. 14. - Pentru cunoașterea candidaților de către participanți, fiecare
candidat va face o prezentare succintă a profilului său, având la dispoziție 3
minute pentru prezentare.

PROCEDURA DE VOT

Art. 15. – (1) Buletinele de vot realizate conform modelului din anexa nr.
2 se distribuie, de către echipele tehnice formate din salariați ai Asociației,
fiecărui participant cu drept de vot la Conferinţa naţională, la intrarea în sală,
după verificarea identității pe baza actului de identitate, sub semnătura de primire
în lista participanților.
(2) Fiecare participant are dreptul la un vot.
(3) Nu sunt acceptate voturile prin delegare, iar cazul în care se constată că
numărul buletinelor de vot completate este mai mare decât numărul
participanţilor cu drept de vot prezenţi în sală, se vor anula toate buletinele de
vot. În această situaţie, comisia de numărare a voturilor va încheia un proces
verbal de anulare a voturilor, urmând ca procesul de votare să fie reluat.
(4) Participanţii cu drept de vot își exprimă opţiunea individual, liber, prin
înscrierea în Buletinul de vot a numelui persoanelor pe care le votează. Votul este
secret. Nu se admite înscrierea pe buletinul de vot a numelui altor persoane care
nu și-au depus candidatura, sub sancţiunea nulităţii buletinului de vot în cauză.
(5) După exprimarea opţiunii, fiecare delegat depune buletinul de vot în
urna pusă la dispoziție de către organizatori.
(6) După depunerea tuturor buletinelor în urne, comisia de numărare a
voturilor procedează la numărarea voturilor şi validarea rezultatelor.
Art. 16. – (1) Comisia de numărare a voturilor va selecta buletinele de vot
valide, va număra şi va centraliza voturile exprimate de pe buletinele valide,
pentru fiecare candidat. Vor fi considerați aleși ca membri ai Comisiei de etică și
disciplină candidații care au obținut cel puțin jumătate plus unul din voturile
exprimate.
(2) În situația în care candidații pentru calitatea de membri titulari nu obțin
numărul necesar de voturi, se vor califica pentru această calitate candidații pentru
calitatea de membru supleant care au obținut cel puțin jumătate plus unul din
voturile exprimate.
(3) În situația care candidații nu obțin numărul necesar de voturi Comisia
de etică și disciplină (compusă atât din membrii titulari, cât și din supleanți) va
funcționa cu maximum 3 locuri vacante, până la următoarea Conferință națională
în care se vor organiza alegeri.
Art. 17. – După terminarea numărării voturilor, președintele Asociației
prezintă Conferinței naționale rezultatele votării, respectiv lista membrilor
Comisiei de etică și disciplină, spre aprobare.
Art. 18. - Comisia de numărare a voturilor va întocmi un proces verbal în
care va specifica numărul voturilor valide, numărul voturilor nule, precum și
numele, prenumele și numărul voturilor obținute de către fiecare candidat
declarând pe cei cinci candidați aleși ca membri titulari și pe cei trei candidați

aleși ca membri supleanți, potrivit prezentei proceduri. Buletinele de vot vor fi
anexate la procesul verbal al comisiei de numărare a voturilor și vor fi arhivate.
Art. 19. Anexele nr. 1- 2 fac parte din prezenta procedură.

Anexa nr. 1
la Procedura de alegeri a membrilor Comisiei de etică și disciplină

Formular de Candidatură
pentru funcția de membru în Comisia de etică și disciplină

Numele şi prenumele: …………………………………………………………
Nr. Legitimaţie: ……………………………………………………………….
Filiala: ………………………………………………………………………….
Adresa de email: ………………………………………………………….....…
Membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România din anul:
……………………
Categoria de membru:
Funcția pentru care se depune candidatura:
supleant
Declar pe propria răspundere că la data depunerii prezentei candidaturi (se
bifează căsuţa corespunzătoare):

Tipul sancţiunii
(cf. art. 26 din O.G. 24/2011):
scris

Data aplicării sancțiunii

profesională
calităţii de membru pe
o perioadă de până la 12 luni
Asociaţiei
Data ………………………………
Semnătura………………………………………..……………….

Anexa nr. 2
la Procedura de alegeri a membrilor Comisiei de Etică și Disciplină

BULETIN DE VOT
pentru alegerea membrilor Comisiei de etică și disciplină
data Conferinței naționale
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Numele și prenumele candidatului votat
Membru titular
Membru titular
Membru titular
Membru titular
Membru titular
Membru supleant
Membru supleant
Membru supleant

