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REGULAMENT 
privind organizarea şi funcţionarea  

Comisiei de Etică și Arbitraj 
 

I. Constituirea și componența Comisiei de Etică și Arbitraj 

Comisia de Etică și Arbitraj, denumită în continuare CEA,  este compusă din persoane cu 
pregătire și cunoștințe din domeniile de atestare avute în vedere și care sunt avizate în privința 
procedurii de evaluare și atestare a experților.  

Comisia de Etică şi Arbitraj este compusă din 5 membri desemnaţi de ARM și este condusă de 
un președinte, ales prin vot de membrii săi, pentru o perioadă de trei ani.  
În absența sa, președintele deleagă atribuțiile unui membru al comisiei. 
Toți membrii CEA au vot egal. 
În desfășurarea activității, CEA poate angrena și specialiști externi cu experiență recunoscută în 
domeniu. Aceștia nu au drept de vot. 
Activitatea Comisie de Etică și Arbitraj este independentă în raport cu ARM și organismele 
implicate în procesul de atestare. 
Asociația Română de Mediu poate schimba membrii CEA înainte de termen prin decizia 
motivată a Consiliului Director sau la cererea acestora. 
 
II. Atribuțiile Comisiei de Etică și Arbitraj  
 

a) Verifică respectarea codului de etică de către toate persoanele implicate în procesul de 
atestare, inclusiv de către membrii Secretariatului şi ai Comisiei de atestare (CASC). 

b) Monitorizează procedura de atestare 

c) Primește, evaluează și decide în legatură cu contestațiile solicitanților privind procedura 
de atestare 

d) Elaborează codul de etică profesională al experților atestați  

e) Verifică deontologia profesională a experţilor atestaţi pe durata activităţii acestora. 

f) În toate cazurile în care este solicitată, Comisia de etică şi arbitraj emite recomandări 
care fundamentează deciziile CASC. 
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III. Funcționarea Comisiei de Etică și Arbitraj 

1. Comisia de Etică și Arbitraj primește sesizările/contestațiile privind  desfășurarea 
procesului de atestare prin intermediul Secretariatului; 

2. Președintele CEA informează membrii comisiei în legătură cu sesizarea primită și 
stabilește ședința de analiză nu mai târziu de 5 zile; 

3. Ședința de analiză se desfășoară în prezența majorității membrilor CEA; 

4. Președintele, sau înlocuitorul acestuia, prezintă aspectele importante ale 
sesizării/contestației și împreună cu membrii comisiei stabilesc modul de lucru în 
continuare sau pot sa formuleze o recomandare către Comisia de Atestare Situri 
Contaminate; 

5.  În condițiile în care sunt necesare clarificări din partea petentului sau a CASC, CEA 
procedează la audierea părților; 

6. În termen de cel mult 15 zile lucrătoare, ca urmare a concluziilor rezultate și adoptate cu 
majoritate simplă, CEA formulează recomandări către CASC; 

7. Decizia finală se comunică petentului  

 

IV. Prevederi finale 

Recomandările  Comisiei de Etică și Arbitraj sunt consultative pentru CASC 

În cazul în care, CEA identifică neregularități sau deficiențe în desfășurarea procesului de 
atestare ca urmare a activității Secretariatului sau Comisiei de Atestare, acestea se discută în 
comun și, după caz,  se mediază de Consiliul director al ARM. 

Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat de Consiliul Director în 
ședința din data de  12.03.2021 

 


