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PROIECT PRIVIND ACTIVITĂŢILE ÎN DOMNIUL LEGISLSTIV 
FILIALA BUCUREŞTI a O.A.R 

2010-2014  
 
 

 
 În mandatul 2010-2014 priorităţile departamentulului legislativ din cadrul Consiliului 
teritorial al Filialei Bucureşti a O.A.R. vor fi urmatoarele: 
 
 01 - Analizarea de către grupurile de lucru pentru legislaţie şi exercitarea profesiei a 
efectelor negative generate de aplicarea legislaţiei privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii şi a legislaţiei privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, în 
vederea elaborării unor propuneri concrete de îmbunătăţire a cadrului normativ existent în 
domeniile respective. 
 
 02 - Monitorizarea activitaţii de emitere a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor 
de construire şi iniţierea unei relaţii de colaborare permanente între Filiala Bucuresti a 
O.A.R. şi direcţiile de urbanism din cadru PMB şi primăriile de sector, in vederea elaborării 
de propuneri pentru ameliorarea disfuncţionalităţilor din domeniu. 
 

03 - Determinarea viitoarei conduceri a Ordinului Arhitecţilor din România de a 
adopta un program prioritar de acţiune în plan legislativ pentru a se modifica:  

- legea 184/2001 privind exercitarea profesiei de arhitect (pentru care se va 
pregăti un pachet unitar de propuneri); 

- legea achiziţiilor publice în sensul stabilirii unui regim preferenţial pentru 
concursurile de arhitectura/urbanism.  

 
 04 - Elaborarea de proiecte preliminare pentru a se modifica:  
  - regulamentele de funcţionare ale Filialei teritoriale Bucureşti şi ale OAR; 
  - Codul deontologic al profesiei de architect, 
în vederea discutării şi aprobării lor în Conferinţa Teritorială, respectiv în Conferinţa 
Naţională a O.A.R. care ar urma să aibă loc în 2012. 
 
 05 - Actualizarea în concordanţă cu legislaţia în domeniu, corelat cu misiunile 
profesionale ale arhitectului şi cu grila de onorarii de referinţă a GHIDULUI DE 
EXERCITARE A PROFESIEIE DE ARHITECT şi publicarea sa până la sfârşitul anului 
2010. 
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 06 - Pentru atragerea şi implicarea unui numar cât mai mare de membrii în 
activitatea Filialei teritoriale Bucureşti se propune iniţierea trimestrială a unor întâlniri 
informale de tip «masă rotundă» sau  «schimb de experienţă» în care să se dezbată 
aspecte de interes curent sau de strictă actualitate apărute în practica profesională a 
arhitecţilor. Se are în vedere abordarea de teme cum ar fi cele privind calitatea elaborării 
proiectelor, deontologia profesiei de arhitect, răspunderea disciplinară, probleme legislativ-
juridice, organizarea birourilor de arhitectură, relaţia cu emitenţii autorizaţiilor de construire 
ş. a.  
 
 07 - În colaborare cu departamentul profesional 
  - se va continua acordarea de consultaţii lunare pe teme profesionale şi 
legislative; 
  - se vor organiza cursuri de pregătire pe teme legislative şi profesionale 
pentru stagiari. 
 
 
 
 
25. mai. 2010        arh. Alexandru Nicolae Panaitescu 
      vicepreşedinte cu probleme legislative 
        
 
 
 
 
 
 
 
 


