
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
REGULAMENT-CADRU PENTRU FILIALE 

 
 

1. S-a păstrat structura regulamentului-cadru în vigoare.  
2. S-a încercat reformularea mai multor texte pentru a avea exprimări mai clare. 
3. S-au introdus prevederi referitoare la desfiinţarea sau reorganizarea filialelor teritoriale, 

prin divizare sau fuziune.  
4. Conferinţa teritorială ordinară va avea loc o dată la 4 ani şi s-au introdus prevederi 

privind organizarea conferinţelor teritoriale extraordinare. 
5. S-au făcut modificări privind numărul membrilor consiliului de conducere teritorial – 

atâta vreme cât acest for conduce filiala între conferinţele ordinare, numărul membrilor 
trebuie să fie suficient de reprezentativ pentru competenţele care îi sunt conferite. 
Numărul membrilor propus este în funcţie de numărul membrilor filialelor.  

6. Fiecare filială va avea colegiu director – rezultă din prevederile legii referitoare la 
răspunderea disciplinară, dar şi din experienţa perioadei în care unele filiale şi-au 
constituit colegiu, iar altele nu. Având în vedere cele prezentate la pct. 2, numărul 
membrilor colegiului director teritorial al filialelor este în funcţie de numărul membrilor 
consiliului de conducere a filialei.  

7. S-au introdus prevederi privind consultarea de către membrii filialei a documentelor 
proprii ale filialei, documente care urmează a fi supuse adoptării conferinţei teritoriale, 
prin postarea pe site, urmând ca propunerile observaţiile şi amendamentele formulate 
de membrii să fie însuşite prin acceptare sau respingere. 

8. S-a introdus prevederea privind şedinţa în regim de urgenţă a colegiului director 
teritorial, doar pentru o singură problemă, fără a fi necesară prezenţa membrilor. 

9. S-au dezvoltat atribuţiile forurilor de conducere. 
10. S-a prevăzut posibilitatea postării pe site a tabloului teritorial cu datele care se 

furnizează pentru întocmirea TNA, precum şi a registrului de luare în evidenţă a 
proiectelor de arhitectură supuse autorizării. 

11. S-a prevăzut obligaţia unui expert contabil ca membru titular al comisiei de cenzori şi 
termene pentru verificarea documentelor de către cenzori şi de întocmire a rapoartelor 
intermediare în timpul unui exerciţiu financiar. Obligaţia expertului contabil în comisia de 
cenzori rezultă din legislaţia în vigoare şi din experienţa ultimilor ani. 

12. S-au introdus dispoziţii tranzitorii privind intrarea în vigoare a prevederilor referitoare la 
numărul membrilor consiliului teritorial. 
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