
FORMĂ INIȚIALĂ AMENDAMENTE PROPUNERI FINALE - 12 iulie 2017

REGULAMENT din 27 noiembrie 2011 de 

organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor 

din România

Modificări propuse în cadrul ședințelor GL 

Regulamente din 10, 21 și 22 februarie 2017 

PROPUNERI/AMENDAMENTE PRIMITE ȘI SEMNATARI (legendă: text nou 

propus, preluare efectivă din articol existent, [numele celor care semnează 

amendamentele]  notă: tot ce a nu reprezintă o propunere efectivă de modificare și 

nici nu exprimă poziția clară a autorului cu privire la prevederile curente sau 

propuse ale regulamentului a fost inclus într-un document distinct și va fi discutat 

separat. ACCEPTAT ARGUMENTAȚIE

FORMA FINALĂ MODIFICĂRI PROPUSE (doar 

acolo unde există modificări față de Regulamentul 

în vigoare)

Modificat în ședința CN din 26 

iunie Modificat DUPĂ ședința CN din 26 iunie CLARIFICĂRI
În temeiul art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 

184/2001 privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,

În temeiul art. 28 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 

184/2001 privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de arhitect, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare,

În temeiul art. 28 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 

184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei 

de arhitect, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare ("Legea"),

Conferinţa naţională extraordinară a Ordinului 

Arhitecţilor din România din 26-27 noiembrie 2011 

aprobă prezentul regulament de organizare şi 

funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România.

Conferinţa naţională extraordinară a Ordinului 

Arhitecţilor din România din 26-27 noiembrie 

2011 28 octombrie 2017 aprobă prezentul 

regulament de organizare şi funcţionare a 

Ordinului Arhitecţilor din România.

Conferinţa naţională extraordinară a Ordinului 

Arhitecţilor din România din 26-27 noiembrie 2011  

28 octombrie 2017 aprobă prezentul regulament de 

organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din 

România.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1: Ordinul Arhitecţilor din România

(1)Ordinul Arhitecţilor din România, denumit în 

continuare Ordinul, funcţionează în condiţiile Legii 

nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale prevederilor art. 13 

alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, 

cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 

celorlalte prevederi legale în vigoare, ca organizaţie 

profesională, cu personalitate juridică de drept 

privat, nonprofit, apolitică, de interes public, cu 

patrimoniu şi buget proprii, autonomă şi 

independentă, având rolul de a reprezenta, a 

promova şi a proteja la nivel naţional şi 

internaţional interesele profesiei de arhitect.

Amendament: Art 1 (1) [...] ca organizaţie profesională de creatori, cu personalitate 

juridică de drept privat, nonprofit, apolitică, de interes public, cu patrimoniu şi buget 

proprii, autonomă şi independentă, având rolul de a reprezenta, a promova şi a 

proteja la nivel naţional şi internaţional interesele proefesiei de arhitect. Ordinul 

este o asociatie de creatori care protejeaza interesele acestora si beneficiaza in acest 

sens de taxa de timbru de arhitectura. Motivare: Trebuie ca Ordinul sa gaseasca o 

formula prin care sa solicite Ministerului Culturii recunoasterea formala a calitatii de 

asociatie de creatori de utilitate publica (asa cum a facut pentru incasarea taxei de 

timbru) astfel incat si membrii Ordinului sa beneficieze de pensiile suplimentare 

date de stat membrilor asociatiilor de creatie de utilitate publica (legea 8/2006). Nu 

este normal ca un arhitect sa trebuiasca sa plateasca 2 cotizatii diferite (una la Ordin 

pentru a putea crea/semna lucrari si una la Uniune pentru a i se recunoaste 

apartenenta la o asociatie de creatori) Acest lucru nu se intampla cu membrii UAP si 

al altor Asociatii. [Raluca Buzdugan, Yvonne Toader, Costin Moga, Ciprian Mititelu, 

Laura Darie, Alexandru Iacob, Luminita Popan, Viorica Palcu]

NU

Ref: amendament formulat de Raluca Buzdugan, Yvonne Toader, 

Costin Moga, Ciprian Mititelu, Laura Darie, Alexandru Iacob, 

Luminita Popan, Viorica Palcu la art. 1 alin (1): Art. 1, alin. (1) din 

ROF preia din conținutul art. 24, alin. (1)  din Legea 184/2001. Deși 

extrem de utilă propunerea formulată, aceasta impune o 

completare a Legii nr. 184/2001, o modificare a ROF fiind 

insuficientă în actualul cadru de reglementare. Potrivit principiilor 

de drept, actul normativ de nivel inferior trebuie să fie emis în 

limitele și potrivit normelor de drept care în guvernează la nivel 

superior. De asemenea, caracterul subordonat al prezentului ROF 

față de 184/2001 este prevăzut și de art. 34 din Lege. Precizăm 

însă că faptul că Ordinul este o organizație de creatori este 

specificat în prezentul regulament la Art. 2 alin. (3).

(2)Ordinul acordă şi suspendă dreptul de 

semnătură arhitecţilor din România şi veghează la 

conduita profesională a membrilor săi.

(3)Ordinul este autoritatea competentă pentru 

recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în 

profesia de arhitect pentru cetăţenii statelor 

membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor 

membre ale Spaţiului Economic European şi 

cetăţenii Confederaţiei Elveţiene.

(4)Ordinul are sediul central în municipiul Bucureşti 

şi este organizat în teritoriu cu filiale, cu 

personalitate juridică.

(5)Ordinul reprezintă profesia de arhitect la nivel 

naţional, iar la nivel local reprezentarea profesiei se 

realizează prin filialele teritoriale, în aplicarea 

prevederilor prezentului alineat, Ordinul şi filialele 

teritoriale colaborează şi acţionează unitar în 

raport cu autorităţile publice centrale şi/sau locale, 

după caz.

(6)Este interzisă aproprierea, uzurparea sau 

utilizarea denumirii "Ordinul Arhitecţilor din 

România" (O.A.R.) de către orice persoană fizică ori 

persoană juridică, indiferent de natura activităţii 

desfăşurate de către aceasta, sub sancţiunea 

prevăzută de lege pentru folosirea fără drept a 

denumirii unei persoane juridice de interes public, 

înfiinţată prin lege.

Art. 2: Atribuţiile Ordinului

(1)Ordinul are următoarele atribuţii:

a)protejează şi promovează calitatea produsului de 

arhitectură şi urbanism;

b)urmăreşte exercitarea competentă şi calificată a 

profesiei, cu respectarea codului deontologic al 

acesteia;

Art. 2 alin. 1 lit. b) se referă la același lucru ca Art. 6 alin. 1) lit. (b) din Regulamentul 

cadru al filialelor, dar este reformulat referindu-se doar la codul deontologic; 

prevederile acestor două articole din cele două regulamente ar trebui corelate. Dacă 

filialele "urmăresc exercitarea competentă şi calificată a profesiei de arhitect de 

către membrii lor, în respectul legii şi al Codului deontologic al profesiei de arhitect" 

cf. Regulamentului-cadru al filialelor, Ordinul "urmăreşte exercitarea competentă şi 

calificată a profesiei, cu respectarea codului deontologic al acesteia" cf. R.O.F.; 

ambele formulări ar trebui să fie complete, incluzând și Regulamentul [Ina-Gabriela 

Funețan]

NU

Ref. amendamentul la Art. 2 alin 1 lit. b) formulat de Ina-Gabriela 

Funețan: Amendamentul nu a fost acceptat, completările propuse 

nefiind considerate necesare. Precizăm că forma curentă a acestei 

prevederi regulamentare reprezintă o preluare din  Art. 25, alin. 

(1), lit. b) din Legea 184/2001. Codul deontologic în sine impune 

respectarea prevederilor legale și ale prezentului regulament astfel 

că această completare sugerată este lipsită de temei (a se vedea 

Art. 3 din Codul Deontologic - principiul 13).

c)propune reglementări legislative şi normative 

specifice, în vederea promovării lor;

d)reprezintă interesele membrilor săi în faţa 

autorităţilor publice şi administrative, precum şi în 

organismele profesionale internaţionale;

e)acordă arhitecţilor şi conductorilor arhitecţi 

dreptul de semnătură, atribuţie care nu poate fi 

exercitată de nicio altă instituţie sau asociaţie 

profesională;

e)acordă arhitecţilor, arhitecților de interior şi 

conductorilor arhitecţi dreptul de semnătură, 

atribuţie care nu poate fi exercitată de nicio altă 

instituţie sau asociaţie profesională;

Cu specificarea competenţelor [Filiala Teritorială OAR Transilvania, prin Oana Bucea]
DA, parțial

Ref. Amendament la Art. 2 alin. 1 lit. e) propus de FIliala OAR 

Transilvania: prevederea a fost completată pentru a include 

precizarea "în condițiile legii", competențele arhitecților de 

interior fiind deja specificate în Legea 184/2001.

e)acordă arhitecţilor, arhitecților de interior şi 

conductorilor arhitecţi dreptul de semnătură, în 

condițiile legii, atribuţie care nu poate fi exercitată 

de nicio altă instituţie sau asociaţie profesională;

f)întocmeşte şi gestionează Tabloul Naţional al 

Arhitecţilor.

(2)În exercitarea atribuţiilor sale, Ordinul are 

sarcina permanentă de a asigura:

Propunere: se va incerca echilibrarea intre alin (2) lit. a)-f) si alin (3) lit. a)-m), acesta 

din urma fiind mult prea amplificat in defavoarea atributiilor privind organizarea 

profesiei care trebuie sa fie atributia si preocuparea principala, potrivit legii; 

prezentarea atributiilor trebuie sa fie simetrica pe cele doua capitol : profesionale si 

cultural-sociale, cu preluarea prevederilor legale. Motivare: activitatile  culturale 

trebuie  sa se supuna limitelor  prevederilor Legii 35-1994 privind timbrul cultural- 

art. 3 care precizeaza  ca fondurile  din timbrul arhitecturii sunt utilizate pentru 

activitati culturale si sociale: 1/promovare, sustinerea, protejare si completarea 

fondurilor destinate actiunilor, proiectelor si programelor culturale, revistelor si 

publicatiilor de specialitate, sustinerea financiara  a premiilor  acordate creatorilor; 

2/sprijinirea  inscrierii in circuitul  national si international a operelor artistice de 

valoar, punerii in valoare a patrimoniului si cinstirii memoriei personalitatilor 

culturale; 3/sprijinirea  materiala a creatorilor -  tineri si pensionari. [Gabriela 

MIRCEA]                              

NU

Ref. Observația cu privire la Art. 2 alin. (2) transmisă de Gabriela 

Mircea: reformularea propusă nu a fost acceptă pentru că nu a 

fost considerată necesară modificarea textului actual al 

regulamentului. Atribuțiile Ordinului privind susținerea și 

organizarea activităților culturale fiind echilibrate cu cele privind 

reglementarea profesiei, chiar dacă unele sunt prezentate în acest 

regulament mai detaliat decât celelalte. De asemenea,  atribuțiile 

Ordinului enumerate în alin. (3) al acestui articol nu contravin Legii 

35/1994, republicată. 

a)exercitarea competentă şi calificată a profesiei de 

către membrii săi;

b)îndrumarea şi pregătirea stagiarilor;
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c)organizarea anuală a programelor de formare 

continuă a membrilor, pentru menţinerea 

competenţelor acestora la un înalt nivel, precum şi 

a aptitudinilor de a aplica în practică cunoştinţele 

obţinute;

c) organizarea anuală periodică a programelor de 

formare continuă a membrilor, pentru  

menţinerea dezvoltarea competenţelor acestora; 

la un înalt nivel, precum şi a aptitudinilor de a 

aplica în practică cunoştinţele obţinute;

Art. 2 (2), c) organizarea si menţinerea continua online si sub forma de cursuri  a 

programelor de formare continuă a membrilor, pentru dezvoltarea competenţelor 

acestora; P latforma online necesara indeplinirii obligatiilor din Planul National de 

Dezvoltare profesionala va fi pusa la dispozitia membrilor in mod gratuit . / [...] 

membrilor(avand cotizatia la zi) [Laura Darie, Alexandru Iacob, Luminita Popan. 

Viorica Palcu] Motivare: Periodic poate fi si o data la 100 de ani... [Raluca Buzdugan, 

Yvonne Toader, Costin Moga, Ciprian Mititelu, Laura Darie, Alexandru Iacob,Luminita 

Popan, Viorica Palcu]   

NU

Ref. Amendamentul la Art. 2 alin. (2) lit. c) propus de Raluca 

Buzdugan, Yvonne Toader, Costin Moga, Ciprian Mititelu, Laura 

Darie, Alexandru Iacob,Luminita Popan, Viorica Palcu:  acesta nu 

poate fi acceptat întrucât Planul Național DPC este un document 

separat în curs de elaborare, formele de asigurare a formării 

profesionale nu vor fi limitativ enumerate în cadrul ROF. De 

asemenea, Dezvoltarea profesională continuă nu se poate 

desfășura exclusiv online în primul rând pentru că experiența de a 

interacționa cu membrii ne-a arătat că o mare parte dintre aceștia 

nu folosesc sau au dificultăți în accesarea instrumentelor online pe 

care Ordinul încearcă să le dezvolte dar și pentru că nu toate 

tipurile de formare pot fi accesibile astfel, de exemplu 

conferințele. De asemenea, orice dezvoltare IT s-ar putea efectua 

exclusiv contra cost de către Ordin, ceea ce, în contextul actual ar 

presupune costuri suplimentare și pentru membri.  În ceea ce 

privește punerea la dispoziția membrilor a unei astfel de platforme 

online, în mod gratuit, va fi avută în  vedere asigurarea accesului în 

mod gratuit la cât mai multe din aceste programe, dar gratuitatea 

tuturor programelor nu poate fi grantată la momentul actual, 

având în vedere costurile substanțiale necesare pentru 

orgranizarea acestora. De asemenea, precizăm că nu este necesar 

a se reglementa caracterul gratuit al acestor programe în prezentul 

regulament. 

c) organizarea anuală periodică a programelor de  

formare dezvoltare profesională continuă a 

membrilor, pentru menţinerea dezvoltarea 

competenţelor acestora; la un înalt nivel, precum şi 

a aptitudinilor de a aplica în practică cunoştinţele 

obţinute;

DA

Notă: a fost modificat cuvântul formare  în dezvoltare profesională  pentru a corela 

această prevedere cu denumirea acestor programe, utilizată în tot cuprinsul 

regulametului.

Art. 2 Alin (2) lit. c: Formarea continuă a membrilor trebuie definită mai clar - care 

sunt obiectivele urmărite, care sunt competențele, cine o poate efectua și în baza a 

ce. Spre exemplu, programele OAR București dedicate acestui aspect au tematici  

disparate și sunt  haotice  în abordare, iar  lectorii invitați să susțină  prelegerile au 

fost  aleși după criterii  arbitrare și netransparente. [Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, 

Sabrina Ene, Tania V. Bancila] 

NU

Ref. Amendamentul la Art. 2 alin. (2) lit. c) propus de Sergiu C. 

Petrea, Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila: nu se 

acceptă întrucât Planul Național DPC este un document separat în 

curs de elaborare care va acoperi aceste teme, respectiv va defini 

clar conceptul, va enumera obiectivele urmărite, competențele 

dobândte și persoanele care pot participa la aceste programe.  

Propunere: Art. 2 alin. (2) lit. c): organizarea de programe anuale gratuite de 

formare continuă a membrilor, pentru menţinerea și dezvoltarea competenţelor 

acestora; Motivație: Planului National de Pregătire Profesională Continuă a 

Membrilor trebuie să fie etapizat anual și în acest sens a fost folosită expresia 

„organizarea de programe anuale de formare continuă a membrilor”. Totodată, 

modul cum este întocmit acest plan trebuie să permită un tratament 

nediscriminatoriu pentru toți membri, permițând accesul la evenimentele organizate 

pentru realizarea pregătirii necesare fără vreo taxă suplimentară, taxă care ar 

constitui un impediment în special pentru cei cu venituri mici și stagiari. [Adrian-

Florin Ionașiu]

NU

Ref. Amendamentul la Art. 2 alin. (2) lit. c) propus de Adrian-

Florin Ionașiu: nu se acceptă întrucât asigurarea accesului gratuit 

la toate programele de dezvoltare profesională nu poate fi 

garantată în acest moment. De asemenea, prevederea că 

programele vor fi organizate anual, în loc de periodic nu a fost 

preluată pentru a nu restricționa organizarea lor la intervale mai 

scurte de timp

d)respectarea strictă a deontologiei profesionale şi 

aplicarea de sancţiuni disciplinare împotriva 

membrilor săi;

e)instituirea, organizarea şi gestionarea sistemului 

de înregistrare a proiectelor de arhitectură 

elaborate de arhitecţii cu drept de semnătură, 

proiecte aferente documentaţiilor tehnice pentru 

autorizarea executării lucrărilor de 

construire/demolare sau organizare de şantier, 

inclusiv emiterea actelor de atestare a înregistrării.

e) instituirea, organizarea şi gestionarea 

sistemului de înregistrare a proiectelor de 

arhitectură elaborate de arhitecţii cu drept de 

semnătură, proiecte aferente documentaţiilor 

tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construire/desființare demolare sau organizare de 

șantier, inclusiv emiterea actelor de atestare a 

înregistrării.

Propunere: f) Intocmirea si adoptarea Planului National de Dezvoltare Profesionala 

Continua a Arhitectilor. Acesta va fi astfel elaborat incat indeplinirea obligatiilor 

prevazute in el sa se poata face de orice membru in mod gratuit si online prin 

accesarea sectiunii corespunzatoare din situl OAR National ./  [...] membru (avand 

cotizatia la zi) [...] respectiv site-urile filialelor [Laura Darie, Alexandru Iacob, 

Luminita Popan, Viorica Palcu] Motivare: Conditiile minimale trebuie sa poata fi 

atinse in mod gratuit. Pot exista si alte activitati contra cost, dar acestea nu pot 

constitui/nu pot deveni o obligatie pentru membrii cotizanti. [Raluca Buzdugan, 

Yvonne Toader, Costin Moga, Ciprian Mititelu, Laura Darie, Alexandru Iacob, 

Luminita Popan, Viorica Palcu]       

NU

Ref. propunerea de introducere a lit. f) a alin. (2) Art. 2, 

formulată de Raluca Buzdugan, Yvonne Toader, Costin Moga, 

Ciprian Mititelu, Laura Darie, Alexandru Iacob, Luminita Popan, 

Viorica Palcu: nu a fost preluată pentru că nu se poate garanta 

gratuitatea tuturor programelor care urmează a fi organizare iar 

activitatea de dezvoltare profesională nu se va putea realiza 

exclusiv online  din motivele  prezentate mai sus.  Precizăm că o 

parte dintre programe vor fi gratuite pentru membri iar cumularea 

numărului de credite prevăzute de Planul DPC se va putea realiza 

de către fiecare membru prin mai multe modalități, nefiind 

obligatorie participarea la un program anume care să impună 

costuri suplimentare pentru participat.              

e) instituirea, organizarea şi gestionarea sistemului 

de înregistrare a proiectelor de arhitectură 

elaborate de arhitecţii cu drept de semnătură, 

proiecte aferente documentaţiilor tehnice pentru 

autorizarea executării lucrărilor de 

construire/desființare demolare sau organizare de 

șantier, inclusiv emiterea actelor de atestare a 

înregistrării.                                                                                                             

Amendament: f)  Întocmirea și adoptarea Planului National de Pregătire Profesională 

Continuă a Membrilor, astfel elaborat încât îndeplinirea obligațiilor prevăzute în el 

să se poată face de orice membru în mod gratuit [Adrian-Florin Ionașiu]

NU

Ref. Propunerea de introducere a lit. f) a alin. (2) Art. 2, formulată 

de Adrian-Florin Ionașiu: aceasta nu a fost preluată din motivele 

menționate mai sus.

f) participarea activă la inițierea și susținerea unor 

proiecte de acte normative și reglementări privind 

modul de exercitare a profesiei sau conținutul cadru 

al activității de proiectare, de execuție și derulare a 

investițiilor în domeniul construcțiilor, inclusiv 

urbanism și amenajarea teritoriului, în colaborare cu 

instituțiile de resort ale statului, în scopul creșterii 

calității spațiului construit.                                                                                         

(3)Ordinul, organizaţie de creatori, poate desfăşura 

şi alte activităţi, după cum urmează:

a)organizează şi susţine proiecte culturale de 

interes naţional, local, regional sau internaţional;

b)iniţiază şi sprijină înscrierea în circuitul naţional şi 

internaţional a operelor de arhitectură valoroase;

c)organizează şi susţine financiar, din surse proprii 

sau atrase, expoziţii de arhitectură, editarea de 

cărţi, cataloage, albume şi reviste de specialitate şi 

acordă premii de excelenţă pentru lucrări şi 

activitate profesională şi ştiinţifică şi/sau burse de 

studii/cercetare pentru membri şi studenţi;

c)organizează şi susţine financiar, din surse proprii 

sau atrase, expoziţii de arhitectură, editarea de 

cărţi, cataloage, albume şi reviste de specialitate 

şi acordă premii de excelenţă pentru lucrări şi 

activitate profesională şi ştiinţifică şi/sau burse de 

studii/cercetare pentru membri şi studenţi;

c)organizează şi susţine financiar, din surse proprii 

sau atrase, expoziţii de arhitectură, editarea de cărţi, 

cataloage, albume şi reviste de specialitate şi acordă 

premii de excelenţă pentru lucrări şi activitate 

profesională şi ştiinţifică şi/sau burse de 

studii/cercetare pentru membri şi studenţi;

c)inițiază, organizează și/sau finanțează, din surse 

proprii sau atrase, expoziţii de arhitectură, 

editarea de cărți, cataloage, albume şi reviste de 

specialitate, studii sau cercetări de specialitate, 

prin programe de cercetare proprii sau 

desfășurate în parteneriat, acordă burse de studii/ 

cercetare pentru membri şi studenți, şi/sau studii 

privind activitatea profesională; conform unui 

regulament specific şi acordă premii de excelență 

pentru lucrări şi activitate profesională şi 

științifică; 

Propunere: c) inițiază, organizează și/sau finanțează, din surse proprii, altele decat 

sumele provenite din cotizatii , sau atrase ./ Propunere: sponsorizări (sună mai bine), 

sau din taxa de timbru de arhitectură [Laura Darie, Alexandru Iacob, Luminita Popan, 

Viorica Palcu] Motivare: Cheltuielile din cotizatii trebuie indreptate catre suportul 

profesional al membrilor (programe de dezvoltare profesionala gratuite), nu catre 

sponsorizarea activitatilor culturale ale unor ONG-uri. [Raluca Buzdugan, Yvonne 

Toader, Costin Moga, Ciprian Mititelu, Laura Darie, Alexandru Iacob, Luminita Popan, 

Viorica Palcu]                                  

NU

Ref. Amendamentul la Art. 2 Alin (3) lit. c) propus de Laura Darie, 

Alexandru Iacob, Luminita Popan, Viorica Palcu nu se poate 

accepta pentru că sursele de finanțare care pot fi utilizate pentru 

aceste destinații sunt cele enumerate de legislația în vigoare și nu 

se limitează doar la sponsorizări iar Ordinul trebuie să poată 

finanța, de exemplu, activitățile de cercetare, astfel de activități 

având un impact indirect asupra îmbunătățirii activității 

profesionale a membrilor. Mai mult decât atât, art. 8, alin. 1 lit. b) 

din Legea 184/2001 statuează clar următoarele:  Activitatea 

arhitectului în domeniile arhitecturii, urbanismului şi amenajării 

teritoriului constă în:" studiul, cercetarea, planificarea, consilierea 

şi reglementarea specifică în domeniile arhitecturii, urbanismului, 

amenajării teritoriului, construcţiilor, utilizării materialelor de 

construcţie şi tehnologiilor specifice" iar la alin. (2) al aceluiași art. 

se precizează că "Practica arhitecturii este un act complex de 

creaţie tehnică şi estetică şi de furnizare de servicii, care se 

realizează prin întocmirea de proiecte, coordonarea studiilor şi 

documentaţiilor conexe întocmite de alţi specialişti, studii, teme şi 

programe de cercetare, proiectare şi concursuri, documentaţii 

tehnice, machete, relevee şi alte asemenea activităţi."     . 

c) inițiază, organizează și/sau finanțează, din surse 

proprii sau atrase, expoziţii de arhitectură, editarea 

de cărți, cataloage, albume şi reviste de specialitate, 

studii sau cercetări de specialitate, prin programe de 

cercetare proprii sau desfășurate în parteneriat, 

acordă burse de studii/ cercetare pentru membri şi 

studenți, şi/sau studii privind activitatea 

profesională, conform unui regulament specific 

aprobat de Consiliul național şi acordă premii de 

excelență pentru lucrări şi activitate profesională şi 

științifică;
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Art. 2 Alin (3) lit. c): Acordarea de burse de studiu/cercetare pentru membri și 

studenți nu este justificată, chiar privind activitatea profesională. Studenții nu sunt 

membri OAR și există alte surse de finanțare pentru aceste categorii, fondurile 

Ordinului pot fi utilizate pentru îmbunătățirea aspectelor practice ale profesiei, iar 

cercetarea trebuie aplicată doar pentru domeniile de interes imediat - de exemplu 

armonizarea legislativă cu procedeele europene. Mai mult, premiile de excelență 

pentru lucrări și activitate profesională și știintifica nu sunt își au utilitatea, câtă 

vreme nu sunt clar reglementate și justificate. Ordinul trebuie să reglementeze și să 

sprijine profesia, pentru activitatea profesională și științifică există sisteme 

academice de evaluare și recompensare, iar premierea excelenței aparține 

competențelor UAR. [Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila]                                         

NU

Ref. Amendamentul la Art. 2 Alin (3) lit. c) propus de Sergiu C. 

Petrea, Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila: nu se 

acceptă propunerea de eliminare a premiilor și a burselor pentru 

studenți întrucât, deși aceșta nu sunt membri OAR, trebuie să 

existe posibilitatea încurajării și stimulării calității în arhitectură

d)contribuie la promovarea şi, după caz, la 

finanţarea programelor de protejare a 

patrimoniului istoric, de arhitectură, urbanistic, 

peisagistic, monumental şi de for public, prin 

clasarea, achiziţionarea, restaurarea, 

reamenajarea, punerea în valoare, integrarea în 

circuitul naţional şi internaţional şi promovarea 

turistică a acestora;

e)iniţiază şi sprijină programe naţionale de creştere 

a calităţii vieţii prin mijloacele oferite de domeniul 

arhitecturii, urbanismului şi amenajării teritoriului;

f)organizează concursuri de arhitectură, amenajare 

urbană şi peisagistică, precum şi concursuri pe 

teme ştiinţifice;

f)organizează concursuri de arhitectură, 

amenajare urbană şi peisagistică, precum şi 

concursuri pe teme cultural-ştiinţifice

Art. 2 Alin (3) lit. f): Ar trebui limitat la concursuri de arhitectură, practic inexistente. 

Pentru amenajarea urbană și peisagistică ar trebui separate competențele OAR de 

cele ale RUR, mai ales pentru că nu toți membrii OAR au competențe de a semna 

proiecte de urbanism și măsura este discriminatorie. Concursurile cu teme cultural 

științifice ar trebui excluse, pentru activitatea culturală și științifică exista alte foruri 

de evaluare și recompensare. [Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. 

Bancila]

NU Ref. Amendament propus la art. 2 alin. (3) lit. f) de Sergiu C. 

Petrea, Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila:  nu poate fi 

acceptat întrucât ar presupune eliminarea competenței Ordinului 

de a organiza concursuri în alte domenii precum amenajarea 

urbană și peisagistică sau chiar pe teme cultural-științifice, ceea ce 

contravine legii. Art. 24 alin. (2) din Legea 184/2001 precizează 

expres faptul că activitatea Ordinului se finanţează inclusiv din 

organizarea de concursuri de arhitectură, amenajare urbană şi 

peisagistică. Pentru a analiza portofoliul de concursuri organizate 

în anul curent, semnatarii sunt invitați să consulte siteul Ordinului, 

secțiunea dedicată concursurilor. 

f)organizează concursuri de arhitectură, amenajare 

urbană şi peisagistică, precum şi concursuri pe teme 

cultural-ştiinţifice

g)iniţiază şi, după caz, finanţează cercetări de 

specialitate prin programe de cercetare proprii sau 

desfăşurate în parteneriat, studii de specialitate, 

acordă burse de studii/ cercetare pentru membri şi 

studenţi;

g)iniţiază şi, după caz, finanţează cercetări de 

specialitate prin programe de cercetare proprii 

sau desfăşurate în parteneriat, studii de 

specialitate, acordă burse de studii/ cercetare 

pentru membri şi studenţi;

g)iniţiază şi, după caz, finanţează cercetări de 

specialitate prin programe de cercetare proprii sau 

desfăşurate în parteneriat, studii de specialitate, 

acordă burse de studii/ cercetare pentru membri şi 

studenţi;

h) inițiază şi, după caz, finanţează cheltuielile 

pentru documentare profesional-ştiinţifică în ţară şi 

în străinătate, schimburi de experienţă, dezbateri 

profesionale şi ştiinţifice (conferinţe, seminare, 

mese rotunde, alte tipuri de manifestări ştiinţifice);

g) h) inițiază şi, după caz, finanţează cheltuielile 

pentru documentare profesional-ştiinţifică în ţară 

şi în străinătate, schimburi de experienţă, 

dezbateri profesionale şi ştiinţifice (conferinţe, 

seminare, mese rotunde, alte tipuri de 

manifestări ştiinţifice);

Propunere: g) inițiază şi, după caz, finanţează cheltuielile pentru documentare 

profesional-ştiinţifică în ţară şi în străinătate, schimburi de experienţă, dezbateri 

profesionale şi ştiinţifice (conferinţe, seminare, mese rotunde, alte tipuri de 

manifestări ştiinţifice) ale membrilor sai, pe baza unei proceduri de selectie si 

concurs publicate anual pe situl web al Ordinului / Propunere: (Excluzând membrii 

din cadrul forurilor de conducere)  [Laura Darie, Alexandru Iacob, Luminita Popan, 

Viorica Palcu].  Motivare: Trebuie acordate astfel de granturi / sponsorizari in sistem 

deschis tuturor. [Raluca Buzdugan, Yvonne Toader, Costin Moga, Ciprian Mititelu, 

Laura Darie, Alexandru Iacob, Luminita Popan, Viorica Palcu]                                                                                        

NU Ref. amendamentul referitor la Art. 2 alin. (3) lit. g)  nu a putut fi 

luat în considerare întrucât această prevedere din regulament se 

referă la o atribuție generală a Ordinului și nu își propune să 

detalieze condițiile de acordare a finanțărilor respective. Precizăm 

și că sursele de finanțare și procedurile aplicabile acordării acestor 

finanțări pot fi multiple, astfel că nu pot fi  limitativ prevăzute în 

prezentul regulament. Subiectul va fi detaliat în cadrul Normelor 

Generale privind atribuirea finanțărilor din Timbrul Arhitecturii de 

către Ordinul Arhitecților din România (aflat în curs de elaborare și 

în transparență decizională) sau de alte regulamente și proceduri 

specifice, după caz. De asemenea, membrii forurilor de conducere 

ale Ordinului și cei care nu sunt membri ai Ordinului nu pot fi 

excluși întrucât această prevedere acoperă inclusiv situațiile în care 

programele respective sunt inițiate de aceștia. 

g) h) inițiază şi, după caz, finanţează cheltuielile 

pentru documentare profesional-ştiinţifică în ţară şi 

în străinătate, schimburi de experienţă, dezbateri 

profesionale şi ştiinţifice (conferinţe, seminare, 

mese rotunde, alte tipuri de manifestări ştiinţifice);

i) participă la programele culturale naţionale şi 

europene, în mod special ale Uniunii Europene, şi 

încheie în acest scop contracte de asociere şi 

colaborare cu autorităţi publice centrale şi locale, 

cu parteneri publici şi privaţi din ţară şi din 

străinătate, inclusiv pentru obţinerea unor finanţări 

nerambursabile din fonduri europene;

h) i) participă la programele culturale naţionale şi 

europene, în mod special ale Uniunii Europene, şi 

încheie în acest scop contracte de asociere şi 

colaborare cu autorităţi publice centrale şi locale, 

cu parteneri publici şi privaţi din ţară şi din 

străinătate, inclusiv pentru obţinerea unor 

finanţări nerambursabile din fonduri europene;

h) i) participă la programele culturale naţionale şi 

europene, în mod special ale Uniunii Europene, şi 

încheie în acest scop contracte de asociere şi 

colaborare cu autorităţi publice centrale şi locale, cu 

parteneri publici şi privaţi din ţară şi din străinătate, 

inclusiv pentru obţinerea unor finanţări 

nerambursabile din fonduri europene;

j)achiziţionează şi asigură întreţinerea imobilelor 

monumente istorice în care îşi desfăşoară 

activitatea Ordinul şi filialele teritoriale, 

organizează muzee, case memoriale, case de 

creaţie, funcţionarea acestora în imobile aflate în 

proprietatea sau în folosinţa Ordinului şi a filialelor 

teritoriale;

i) j)achiziţionează şi asigură întreţinerea 

imobilelor monumente istorice în care îşi 

desfăşoară activitatea Ordinul şi filialele 

teritoriale, organizează muzee, case memoriale, 

case de creaţie, funcţionarea acestora în imobile 

aflate în proprietatea sau în folosinţa Ordinului şi 

a filialelor teritoriale;

Nu neapărat imobile monumente istorice [Filiala Teritorială OAR Transilvania, prin 

Oana Bucea]                                                                                                                                         

DA Ambele propuneri privind Art. 2 Alin (3) lit. i) au fost acceptate, 

prevederea fiind  reformulată și completată conform acestora.

i) j)achiziţionează şi asigură întreţinerea imobilelor 

monumente istorice în care îşi desfăşoară activitatea 

Ordinul şi filialele teritoriale  în care îşi desfăşoară 

activitatea Ordinul şi filialele teritoriale inclusiv a 

celor care sunt  monumente istorice, organizează 

muzee, case memoriale, case de creaţie, 

funcţionarea acestora în imobile aflate în 

proprietatea sau în folosinţa Ordinului şi a filialelor 

teritoriale. Achiziționarea de bunuri imobile va  fi 

reglementată de proceduri specifice, care vor 

asigura transparența, utilitatea  și rentabilitatea 

investiției;

Art. 2 Alin (3) lit. i): Procedeele de achiziționare de bunuri imobile ar trebui să fie 

subiectul unor proceduri speciale, supuse dezbaterii membrilor și ar trebui reglate 

prin metode de control care să asigure transparența, utilitatea demersului și, mai 

ales, rentabilitatea investiției din prisma intereselor Ordinului. [Sergiu C. Petrea, 

Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila]

DA Ambele propuneri privind Art. 2 Alin (3) lit. i) au fost acceptate, 

prevederea fiind  reformulată și completată conform acestora.

k)cooperează cu organisme şi asociaţii profesionale 

din domeniul arhitecturii şi urbanismului sau din 

domenii complementare;

j) k)cooperează cu organisme şi asociaţii 

profesionale din domeniul arhitecturii şi 

urbanismului sau din domenii complementare;

j) k)cooperează cu organisme şi asociaţii 

profesionale din domeniul arhitecturii şi 

urbanismului sau din domenii complementare;

l)acordă ajutoare financiare membrilor aflaţi în 

dificultate;

k) l)acordă ajutoare financiare membrilor aflaţi în 

dificultate;

Art. 2 Alin (3) lit. k): Acordarea de ajutoare ar trebui să fie făcută după o procedură 

oficială, transparentă, și, desigur, în mod public. [Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, 

Sabrina Ene, Tania V. Bancila]

NU Propunerea ref. Art. 2 Alin (3) lit. k): nu a putut fi luat în 

considerare întrucât această prevedere din regulament se referă la 

o atribuție generală a Ordinului și nu își propune să detalieze 

condițiile de acordare a finanțărilor respective. Precizăm și că 

sursele de finanțare și procedurile aplicabile acordării acestor 

finanțări pot fi multiple, astfel că nu pot fi  limitativ prevăzute în 

prezentul regulament. Subiectul va fi detaliat în cadrul Normelor 

Generale privind atribuirea finanțărilor din Timbrul Arhitecturii de 

către Ordinul Arhitecților din România (aflat în curs de elaborare și 

în transparență decizională) sau de alte regulamente și proceduri 

specifice, după caz. 

k) l)acordă ajutoare financiare membrilor aflaţi în 

dificultate;

m) iniţiază, organizează şi, după caz, finanţează alte 

activităţi culturale.

l) m) iniţiază, organizează şi, după caz, finanţează 

alte activităţi culturale.

Art . 2 Alin (3) lit. I.) Alte activități culturale trebuie definite sau exemplificate. 

Finanțarea unor activități de către Ordin trebuie să reflecte utilitatea pentru 

membrii acestuia. [Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila]

NU Propunerea/ observațiile  Art. 2 Alin (3) lit. l): Idem cu punctul 

anterior. Precizăm de asemenea, că astfel de activități culturale 

pot fi luate în considerare pentru acordarea finanțării și în  cazul în 

care aduc o contribuție semnificativă domeniului general al 

arhitecturii.

l) m) iniţiază, organizează şi, după caz, finanţează 

alte activităţi culturale.
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m) participă activ la inițierea și susținerea unor 

proiecte de acte normative și reglementări 

privind modul de exercitare a profesiei sau 

conținutul cadru al activității de proiectare, de 

execuție și derulare a investițiilor în domeniul 

construcțiilor, inclusiv urbanism și amenajarea 

teritoriului, în colaborare cu instituțiile de resort 

ale statului, în scopul creșterii calității spațiului 

construit.

Art. Alin (3) lit. m): Legislația de urbanism și amenajarea teritoriului ar trebui 

separate de competențele OAR și lăsate în apanajul  RUR, mai ales  pentru că nu toți 

membrii OAR au competențe de a semna proiecte de urbanism și măsura este 

discriminatorie. [Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila]                                                                                                       

NU Ref. amendament propus de Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, 

Sabrina Ene, Tania V. Bancila: propunerea de a elimina atribuția 

Ordinului de a contribui la la elaborarea propunerilor legislative 

din domeniul urbanismului și amenajării teritoriului  nu poate fi 

acceptată întrucât aceasta face pate integrantă din cadrul legislativ 

privind exercitarea profesiei, având în vedere prevederile Art. 2 

alin. (1) din Legea 184/2001: "Activitatea în domeniul arhitecturii 

este un act de cultură de interes public, cu implicaţii urbanistice, 

economice, sociale şi ecologice."                                                                                                                                                                                                                                                          

Excelentă introducerea acestui alineat nou, doar că poate locul lui era mai bine găsit 

la paragraf (2) al art.2 (la ”sarcini permanente”) și nu aici la ”(3)...poate desfășura și 

alte activități”… [Adelin Bălan]              

DA Ref. amendamentul propus la Art . 2 Alin (3) lit. m) propus de 

Adelin Bălan: prevederea a fost mutată, devenind lit. g) a alin. (2) 

a acestui articol.   

Propunere: m) desemnează persoane competente din cadrul forurilor de conducere 

sau simpli membri care participa obligatoriu si activ la initierea sustinerea de acte 

normative in cadrul institutiilor de profil, a parlamentului, ministerelor samd...[Laura 

Darie, Alexandru Iacob, Luminita Popan, Viorica Palcu]                                                     

NU Ref. amendamentul la Art . 2 Alin (3) lit. m) propus de Laura 

Darie, Alexandru Iacob, Luminita Popan, Viorica Palcu: nu a fost 

acceptată propunerea de a prevederea desemnarea unor 

reprezentanți permanenți pentru această activitate, întrucât 

reprezentanții Ordinului sunt desemnați în funcție de specificul 

reglementării propuse și de disponibilitatea acestora. 

Propunere: n) înființează o comisie juridica permanentă (experți juridici arhitecţi) 

care sa se implice activ in tot ce înseamnă reglementările legislative, sa detecteze si 

sa propună spre corectare erorile, neconcordantele, "portițele" din textele a tot ce 

înseamnă legislativ care afectează sau influențează domeniul nostru. Fără acest fel 

de comisie de protecţie a breslei nu putem avea unitate in interiorul breslei si orice 

încercare de promovare este falsa si superficiala! [Alexandru Iacob, Luminita Popan]

NU Ref. amendamentul la Art . 2 Alin (3) lit. m) propus de Alexandru 

Iacob, Luminita Popan:  propunerea nu poate fi acceptată întrucât 

nu există și nu poate fi fondată  o comisie juridica permanentă a 

Ordinului, formată din experți juridici arhitecţi.                        

(4) Membrii Ordinului, potrivit legii, îşi aleg forurile 

de conducere care să îi reprezinte în faţa 

autorităţilor, precum şi în raporturile cu persoanele 

fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.

CAPITOLUL II: Forurile de conducere şi control ale 

Ordinului

SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale

Art. 3: Forurile de conducere ale Ordinului

(1)Organizarea şi funcţionarea Ordinului sunt 

asigurate, potrivit legii şi prezentului regulament, 

de către forurile de conducere alese, care au 

funcţie reprezentativă, de conducere, decizie şi 

control.

(2)Forurile de conducere ale Ordinului sunt:

a)Conferinţa naţională;

b)Consiliul naţional;

c)Colegiul director;

d)preşedintele Ordinului.

(3)Persoanele alese în Consiliul naţional, în Colegiul 

director sau ca preşedinte al Ordinului au mandat 

de 4 ani şi nu pot exercita mai mult de două 

mandate consecutiv.

(4) Persoanele alese prevăzute la alin. (3)  își 

desfășoară activitatea în baza unor contracte de 

mandat care stipulează drepturile și 

responsabilitățile acestora, precum și indicatori 

pentru evaluarea performanței în activitate și vor 

raporta anual îndeplinirea acestor indicatori. 

DA

Art. 4: Comisiile alese ale Ordinului

(1)Comisiile Ordinului reglementate în prezentul 

regulament sunt Comisia de cenzori şi Comisia 

naţională de disciplină.

(2)Membrii Comisiei de cenzori şi cei ai Comisiei 

naţionale de disciplină sunt aleşi de Conferinţa 

naţională şi au mandat de 4 ani. Membrii aleşi nu 

pot exercita mai mult de două mandate consecutiv.

SECŢIUNEA 2: Conferinţa naţională

Art. 5: Conferinţa naţională

Conferinţa naţională este forul de conducere 

superior şi de control al Ordinului. Conferinţa 

naţională este ordinară şi extraordinară.

Conferinţa naţională este forul de conducere 

superior şi de control al Ordinului. Conferinţa 

naţională poate fi este ordinară sau extraordinară.

Propunere articol nou: (2) Conferinta nationala este constituita din membrii 

delegati ai filialelor teritoriale, cu drept de reprezentare proportionala. Filialele 

teritoriale vor asigura participarea la Conferinta nationala cel putin a unui 

reprezentant al fiecarui judet cuprins in filiala, conform prevederilor legii . Motivare:  

atat conferinta ordinara cat si cea extraordinara trebuie sa raspunda aceluiasi mod 

de organizare si reprezentare proportionala a membrilor organizatiei profesionale, 

cf. Legii 184 -2001, Art. 27. "Conferinta nationala a Ordinului este constituita din 

membri delegati, cu drept de reprezentare proportionala, ai filialelor teritoriale. 

Filiala teritoriala  va asigura participarea la Conferinta nationala a Ordinului eel putin 

a unui reprezentant al fiecarui judet cuprins i'n filiala."

Nota: daca la art.5 se vor introduce alin (1) si (2), la art. 6 si art.7, continutul de la 

alin(2)- nou propus poate lipsi; in prezent, acesta apare doar la art. 6. [Gabriela 

MIRCEA]  

NU Ref. la amendament propus Gabriela Mircea Art. 5: nu a fost 

acceptat pentru că prevederea recomandată există la art. 6, alin. 

(1). Condițiile de desfășurare ale Conferinței extraordinare sunt 

detaliate la art. 7, alin. (5) unde este specificat clar că sunt 

respectate aceleași condiții legale privind prezenţa, cvorumul şi 

aprobarea hotărârilor ca în cazul Conferinţei naţionale ordinare.

Conferinţa naţională este forul de conducere 

superior şi de control al Ordinului. Conferinţa 

naţională poate fi este ordinară sau extraordinară.

Art. 6: Conferinţa naţională ordinară
Nota: Conferințele Naționale se vor planifica astfel încât sa se evite perioadele de 

vacante (iunie-august, decembrie) [Alexandru Iacob, Luminita Popan]

NU Amendamentul propus de Alexandru Iacob, Luminita Popan șa 

Art. 6: nu a fost acceptat întrucât s-a consider că nu este necesar a 

se reglementa acest aspect în Regulamentul Ordinului. 

(1)Conferinţa naţională ordinară este constituită 

din membrii delegaţi ai filialelor teritoriale, cu 

drept de reprezentare proporţională. Filialele 

teritoriale vor asigura participarea la Conferinţa 

naţională cel puţin a unui reprezentant al fiecărui 

judeţ cuprins în filială, conform prevederilor legii.

(2)Conferinţa naţională se întruneşte o dată la 4 

ani, prin grija Consiliului naţional, care va alege 

locul desfăşurării şi data acesteia şi va stabili 

documentele care vor fi supuse dezbaterii şi 

aprobării conferinţei.

Art. 6 (2) să fie completat după cum urmează: ”Conferința Națională se întrunește o 

dată la 4 ani pentru alegerea structurilor de conducere și odată la 2 ani pentru 

analiza activității și aspectelor de interes pentru organizație  ...”  [G.L. Legislație 

Filiala Nord Est]

NU Ref. Amendamentul propus de G.L. Legislație Filiala Nord Est la 

art. 6 alin. (2): nu se acceptă întrucât s-a considerat că nu este 

necesară convocarea Conferinței naționale pentru analiza 

activității curente a Ordinului. Astfel, rămâne a se analiza de la caz 

la caz necesitatea convocării unei Conferințe extraordinare pentru 

analiza activității. 

(3)Conferinţa naţională ordinară se convoacă cu cel 

puţin 120 de zile înaintea datei de desfăşurare a 

acesteia.

Art. 7: Conferinţa naţională extraordinară

(1)Conferinţa naţională extraordinară se întruneşte 

numai în situaţii deosebite şi ori de câte ori se 

impune în intervalul prevăzut la art. 6 alin. (2) şi se 

convoacă, de regulă, cu cel puţin 45 de zile înaintea 

datei de desfăşurare a acesteia.

(1)Conferinţa naţională extraordinară se 

întruneşte numai în situaţii deosebite şi ori de 

câte ori se impune în intervalul prevăzut la art. 6 

alin. (2) şi se convoacă, de regulă, cu cel puţin 45 

de zile înaintea datei de desfășurare a acesteia.

Propunere articol nou: (1.1) Conferinta nationala extraordinara este constituita  din 

membrii delegati ai filialelor teritoriale, cu drept de reprezentare proportionala. 

Filialele teritoriale vor asigura participarea la Conferinta nationala cel putin a unui 

reprezentant al fiecarui judet cuprins in  filiala, conform prevederilor legii.  Motivare: 

pentru respectarea prevederii la toate articolele care se refera la Conferinta 

naţională potrivit Legii 184  -2001, Art. 27.; vezi si nota de la art. 5. [Gabriela MIRCEA] 

NU Ref. la amendament propus Gabriela Mircea Art. 7, alin (1): nu a 

fost acceptat pentru că prevederea recomandată există la art. 6, 

alin. (1). Condițiile de desfășurare ale Conferinței extraordinare 

sunt detaliate la art. 7, alin. (5) unde este specificat clar că sunt 

respectate aceleași condiții legale privind prezenţa, cvorumul şi 

aprobarea hotărârilor ca în cazul Conferinţei naţionale ordinare.

(1)Conferinţa naţională extraordinară se întruneşte 

numai în situaţii deosebite şi ori de câte ori se 

impune în intervalul prevăzut la art. 6 alin. (2) şi se 

convoacă, de regulă, cu cel puţin 45 de zile înaintea 

datei de desfășurare a acesteia.
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(2)Situaţiile deosebite în care va fi convocată 

Conferinţa naţională extraordinară sunt:

a)în condiţiile demisiei sau imposibilităţii de 

exercitare a funcţiilor de către Consiliul naţional, 

preşedinte sau una dintre comisiile alese, caz în 

care se vor organiza noi alegeri;

b)în condiţiile solicitării scrise a cel puţin unei 

treimi din numărul membrilor Ordinului;

c)în condiţiile solicitării scrise a două treimi din 

numărul filialelor, prin hotărâre a consiliilor de 

conducere ale acestora;

c) în condiţiile solicitării scrise a două treimi din 

numărul filialelor, prin hotărâre a consiliilor de 

conducere teritoriale ale acestora;

c) în condiţiile solicitării scrise a două treimi din 

numărul filialelor, prin hotărâre a consiliilor de 

conducere teritoriale ale acestora;

d)în condiţiile solicitării scrise a trei pătrimi din 

numărul membrilor Consiliului naţional;

e) alte situaţii constatate de Consiliul naţional şi 

care implică votul membrilor în cadrul Conferinţei 

naţionale.

(3)Se convoacă Conferinţa naţională extraordinară 

şi în cazul solicitării de revocare a preşedintelui sau 

a jumătate plus unu din membrii Consiliului 

naţional ori a jumătate plus unu din membrii 

comisiilor alese ale Ordinului, în condiţiile solicitării 

scrise a cel puţin unei treimi din numărul 

membrilor Ordinului. Convocarea conferinței se 

face în cel mult 45 de zile de la solicitarea de 

revocare a preşedintelui sau a membrilor comisiilor 

alese şi în cel mult 60 de zile în cazul solicitării de 

revocare a membrilor Consiliului naţional.

(4)În situaţia convocării Conferinţei naţionale 

extraordinare ca urmare a situaţiilor prevăzute la 

alin. (2) lit. b)-e) şi alin. (3) se vor preciza motivele 

care impun convocarea, respectiv faptele care 

impun revocarea şi se vor ataşa listele cu 

semnăturile olografe, în original, ale solicitanţilor, 

urmând ca delegaţii la conferinţă să decidă asupra 

motivelor convocării.

(5)Conferinţa naţională extraordinară se va 

desfăşura în aceleaşi condiţii legale privind 

prezenţa, cvorumul şi aprobarea hotărârilor ca şi în 

cazul Conferinţei naţionale ordinare.

Art. 8: Condiţii legale de desfăşurare a Conferinţei 

naţionale

(1)Conferinţa naţională este legal constituită la 

prima convocare în prezenţa a cel puţin două 

treimi din numărul delegaţilor, iar hotărârile se 

adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor 

prezenţi.

(2)În cazul neîntrunirii numărului membrilor 

delegaţi, a doua convocare are loc după cel puţin 

două săptămâni.

Propunere: În cazul neîntrunirii numărului membrilor delegați , pentru asigurarea 

conditiei de prezenta , a doua convocare are loc după cel putin doua  săptămâni.  

Motivare: pentru claritatea exprimarii si cf. Legii 184-2001, art. 28(2). [Gabriela 

MIRCEA] 

DA Ref. la amendament propus de către Gabriela Mircea, art. 8, alin. 

(2), propunerea de completare este acceptată.

(2)În cazul neîntrunirii numărului membrilor 

delegaţi, pentru asigurarea condiției de prezență, a 

doua convocare are loc după cel puţin două 

săptămâni.

(3)La a doua convocare, Conferinţa naţională este 

legal constituită în prezenţa majorităţii simple a 

membrilor delegaţi şi adoptă hotărâri cu votul 

majorităţii simple a celor prezenţi.

Art. 9: Atribuţiile Conferinţei naţionale

(1)Conferinţa naţională are următoarele atribuţii:

a)adoptă şi modifică regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Ordinului, Codul deontologic al 

profesiei de arhitect şi Regulamentul-cadru privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor 

teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România, 

denumit în continuare Regulamentul-cadru pentru 

filialele teritoriale;

b)adoptă organizarea aparatului administrativ al 

Ordinului;

c)alege şi, după caz, revocă preşedintele Ordinului;

d)alege şi, după caz, revocă membrii Consiliului 

naţional al Ordinului;

e)alege şi, după caz, revocă membrii comisiilor de 

cenzori şi de disciplină organizate la nivel naţional;

Propunere: (1) e) alege și, după caz, revocă membrii comisiilor de cenzori, de 

disciplină și  membrii comisiilor de specialitate  organizate la nivel national ; 

Motivare: respectarea prevederilor art.2(4) din prezentul regulament si Legii 184-

2001, art.28.(1) e) care prevede ca forurile alese, printre care si "comisiile de 

specialitate" sa fie reprezentative, alese direct prin scrutin in cadrul Conferintei 

nationale,  asigurand dreptul si libertatea membrilor  de a alege reprezentantii; pe 

de alta parte, comisiile de specialitate de referinta pentru activitatea organizatiei 

trebuie sa fie infiintate in baza vointei membrilor și în componenața stabilită de 

aceștia prin vot. [Gabriela MIRCEA]

DA Ref. la amendament propus de către Gabriela Mircea, art. 9, alin. 

(1), litera e) propunerea de completare este acceptată în 

conformitate cu prevederile art 29 alin. (1) lit. e) din Legea 

184/2001.
e)alege şi, după caz, revocă membrii comisiilor de 

cenzori, şi de disciplină și membrii comisiilor de 

specialitate organizate la nivel naţional;

f)aprobă valoarea cotizaţiilor anuale unice pentru 

categoriile de membri ai Ordinului, valoarea taxei 

de înscriere şi valoarea taxei de reluare a dreptului 

de semnătură;

f) aprobă valoarea cotizaţiilor anuale unice pentru categoriile de 

membri ai Ordinului, valoarea taxei de înscriere şi valoarea taxei 

de reluare a dreptului de semnătură. Valoarea cotizației va fi 

analizată la fiecare întrunire a Conferinței naționale, prin raportare 

la indicatori economici stabiliți oficial;

DA

g)adoptă hotărâri cu privire la documentele aflate 

pe ordinea de zi stabilită în convocare;

h)stabileşte prin vot ordinea de înlocuire a 

preşedintelui de către vicepreşedinţi, în caz de 

indisponibilitate şi absenţă temporară a acestuia, 

potrivit ordinii domeniilor de responsabilitate;

i)ia act de decăderea de drept din funcţii a 

membrilor forurilor de conducere care au fost 

sancţionaţi disciplinar sau în cazul în care o instanţă 

judecătorească pronunţă o hotărâre definitivă de 

condamnare pentru fapte penale legate de 

exercitarea profesiei de arhitect ori aplică 

sancţiunea complementară a interdicţiei de 

exercitare a acestei profesii;

i)ia act de decăderea de drept din funcţii a 

membrilor forurilor de conducere și din comisiile 

alese, care au fost sancţionaţi disciplinar sau în 

cazul în care o instanţă judecătorească pronunţă o 

hotărâre definitivă de condamnare pentru fapte 

penale legate de exercitarea profesiei de arhitect 

ori aplică sancţiunea complementară a interdicţiei 

de exercitare a acestei profesii;

i)ia act de decăderea de drept din funcţii a 

membrilor forurilor de conducere și din comisiile 

alese, care au fost sancţionaţi disciplinar sau în cazul 

în care o instanţă judecătorească pronunţă o 

hotărâre definitivă de condamnare pentru fapte 

penale legate de exercitarea profesiei de arhitect ori 

aplică sancţiunea complementară a interdicţiei de 

exercitare a acestei profesii;
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j)aprobă procentul reprezentând cota de virament 

a filialelor către Ordin, din sursele de finanţare 

prevăzute la lit. f).

k) aprobă principiile și limitele de remunerarea a 

membrilor forurilor de conducere și ale comisiilor 

alese la nivelul întregii organizații.

Ideea "aprobă principiile și limitele de remunerare a membrilor forurilor de 

conducere..." poate duce la speculatii financiare nedorite de aceea o formulare 

clara si un salariu fix pentru toti cei din forurile de conducere poate fi o solutie 

echitabila, departajarea facandu-se in functie de responsabilitati. [fragment din 

Punct de vedere Andreea Ioana Aluchi, redat integral la finalul documetului]                                                                 

NU Ref. la amendamente propuse de către Andreea Ioana Aluchi, 

Laura Darie, Alexandru Iacob, Luminita Popan, Luminita Popan și 

Viorica Palcu art. 9, alin. (1), litera k), nu au fost acceptate pentru 

că, într-adevăr, departajarea se propune a fi făcută în funcție de 

responsabilități. Pe de altă parte se recomandă aprobarea unui 

interval (limite de remunerare) și nu a unor valori fixe, tocmai 

pentru a permite acestă diferențiere în funcție de responsabilități 

și de prestația efectivă. Sumele nu pot fi fixe, independent de 

evoluția aspectelor amintite anterior. 

k) aprobă principiile și limitele de remunerarea a 

membrilor forurilor de conducere și ale comisiilor 

alese la nivelul întregii organizații.

Principiile???? Aproba remunerațiile membrilor aleși in forurile de conducere, suma 

fixa, valabila pentru toate filialele, sume ce se vor upgrada cu nivelul inflației in 

fiecare an la încheierea exercițiului bugetar (pana in 31mai)) [Laura Darie, Alexandru 

Iacob, Luminita Popan, Luminita Popan, Viorica Palcu]

NU

l) poate desemna o personalitate din cadrul 

profesiei în poziția de Președinte de onoare al 

Ordinului.

Nu este cazul. Puteți inființa o distincție a OAR acordată unor personalități pentru 

servicii aduse arhitecturii și o puteți acorda mai multor persoane deodată. Îi puteți 

transforma în ambasadori onorifici ai OAR șamd, dar care ar fi utilitatea unui 

Președinte onorific, în afară de a gâdila orgoliul persoanei respective? [Adrian 

Ianchiș]                                                             

DA Ref. observații și amendamente propuse la art. 9, alin. (1), litera 

l): se acceptă.

DA

Notă:  În cadrul Consiliului Național din 26 iunie a fost propusă și formularea  [Conferința 

națională]:  l) poate desemna o personalitate din cadrul profesiei în poziția de membru de 

onoare al Ordinului. Se menține posibilitatea desemnări membrilor de onoare, însă 

aceasta a fost eliminată ulterior ca și atribuție a Conferinței naționale, întrucât este 

prevăzută deja de prezentul regulament ca fiind de competența Consiliului Național. 

Presedinte de onoare. Nu scriu reactia naturala, doar cred ca nu ne lipseste deci nu e 

necesar. Genul de detaliu care te face sa recitesti de 5 ori documentul sa vezi ce 

surprize mai pot fi. [fragment din Punct de vedere, Florin Enache, redat integral la 

finalul documentului]                                                                                                                             

DA

Propunere: l) poate desemna pana la X presedinti onorifici dar fără renumerații sau 

alte forme de recompense financiare [Alexandru Iacob, Luminita Popan]          

DA

(2)Revocarea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. 

c), d) şi e) se face prin votul a jumătate plus unu din 

numărul delegaţiilor prezenţi la Conferinţa 

naţională.

Art. 10: Delegaţii la Conferinţa naţională

(1)Sunt delegaţi ai filialelor membrii acestora care 

au fost desemnaţi la conferinţele teritoriale.

Propunere (1): Sunt delegați ai filialelor membrii acestora care au fost aleși prin vot 

direct si online la conferințele teritoriale .  Motivare: Votul online ar trebui sa fie un 

deziderat absolut- ar creste substantial participarea la vot a membrilor pe toate 

segmentele de varstă. Nu este esential in acest moment daca votul este secret sau 

nu. Cel mai important este ca alegerea delegatilor sa reflecte cat mai fidel optiunile 

de reprezentativitate ale membrilor [Alexandru Iacob, Luminita Popan]

NU Ref. la amendament propus de către Alexandru Iacob, Luminita 

Popan art. 10, alin. (1), propunerea nu a fost acceptată pentru că 

impune modificarea Legii 184/2001 care face referire în mod 

expres la prezență atunci când reglementează modul în care sunt 

desemnați delegații Filialei în Conferința Națională.

2)Filialele vor desemna prin vot un număr de 

delegaţi cu drept de a reprezenta filiala la 

Conferinţa naţională, proporţional cu numărul 

membrilor filialei, astfel:
a)un delegat la 20 de membri; a)un delegat la 20 de membri;

b)un supleant la 10 membri delegaţi. b)un supleant la 10 membri delegați.

a) un delegat la 30 de membri; 

Un delegat la 50 de membri cu condiția ca pentru filialele cu mai puțin de 100 de 

membrii să fie minim 2 delegați [Filiala Teritorială OAR Transilvania, prin Oana 

Bucea]                    

NU Ref. la amendamentele propuse la art. 10, alin. (2): nu au fost 

acceptat întrucât se consideră că norma de reprezentare propusă 

inițial este corespunzătoare.
a) un delegat la 30 de membri; 

b) un supleant la 10 membri delegați, dar nu mai 

puțin de un supleant din partea fiecărei filiale.
Cu cat mai multi cu atat mai bine- varianta initiala e ok [Laura Darie, Viorica Palcu]

NU
b) un supleant la 10 membri delegați, dar nu mai 

puțin de un supleant din partea fiecărei filiale.

(3)Sunt consideraţi delegaţi desemnaţi ai filialelor 

membrii cu plata cotizaţiei la zi şi care nu au fost 

sancţionaţi disciplinar în ultimii 4 ani, aleşi prin vot 

de conferinţa teritorială până la completarea 

numărului total de delegaţi ai filialei.

(4)Sunt consideraţi delegaţi supleanţi desemnaţi ai 

filialelor Ordinului membrii cu plata cotizaţiei la zi 

şi care nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 4 

ani, aleşi prin vot de conferinţa teritorială, în 

funcţie de numărul total de delegaţi ai filialei. 

Delegaţii supleanţi vor înlocui delegaţii titulari, care 

comunică, în scris, Ordinului, cu cel puţin 48 de ore 

înainte de data Conferinţei naţionale, 

imposibilitatea participării la lucrările acesteia.

(5)Numele delegaţilor şi supleanţilor, datele lor de 

contact (adresa poştală, telefon, fax, e-mail), 

precum şi dovada achitării cotizaţiei la zi şi situaţia 

disciplinară vor fi comunicate Ordinului în cel mult 

7 zile de la data desemnării acestora prin vot la 

conferinţele teritoriale.

(6)În cazul convocării Conferinţei naţionale pentru 

situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (3) prin care se 

solicită revocarea preşedintelui sau a membrilor 

comisiilor alese, delegaţii filialelor teritoriale vor fi 

cei desemnaţi la ultimele conferinţe teritoriale ale 

acestora. Modificarea listei delegaţilor se va face 

numai prin hotărâre a consiliului de conducere 

teritorial, pentru motive temeinice şi justificate.

(7)Filialele teritoriale vor organiza conferinţe 

teritoriale extraordinare în cazul convocării 

Conferinţei naţionale pentru situaţia prevăzută la 

art. 7 alin. (3), prin care se solicită revocarea 

membrilor Consiliului naţional, ocazie cu care vor 

desemna prin vot delegaţii la Conferinţa naţională 

şi candidaţii pentru Consiliul naţional.

Art. 11: Alţi participanţi la Conferinţa naţională

Pot participa la Conferinţa naţională, fără drept de 

vot:

a)membrii forurilor de conducere şi ai comisiilor 

alese, în exerciţiu, care nu se regăsesc pe listele 

delegaţilor desemnaţi;

b)membrii grupurilor de lucru care au participat la 

elaborarea documentelor supuse aprobării şi care 

nu se regăsesc pe listele delegaţilor desemnaţi;

c)alte persoane, în calitate de invitaţi.

Art. 12: Calendarul Conferinţei naţionale
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(1)Consiliul naţional are obligaţia de a aproba prin 

hotărâre, cu cel puţin 120 de zile înainte, data, 

durata, lista documentelor supuse dezbaterii 

Conferinţei naţionale şi perioada procedurii de 

consultare a documentelor de către membri, 

comitetul de organizare ales, secretariatul 

Conferinţei naţionale, precum şi perioada în care 

urmează să se desfăşoare conferinţele teritoriale. 

Hotărârea Consiliului naţional va fi comunicată 

filialelor teritoriale, în cel mult 24 de ore de la 

aprobare.

(1)Consiliul naţional are obligaţia de a aproba prin 

hotărâre, cu cel puţin 120 de zile înainte, data, în 

termenele prevăzute la art. 6 și 7, durata, lista 

documentelor supuse dezbaterii Conferinţei 

naţionale şi perioada procedurii de consultare a 

documentelor de către membri, comitetul de 

organizare ales, secretariatul Conferinţei 

naţionale, precum şi perioada în care urmează să 

se desfăşoare conferinţele teritoriale. Hotărârea 

Consiliului naţional va fi comunicată filialelor 

teritoriale, în cel mult 24 de ore de la aprobare.

(1)Consiliul naţional are obligaţia de a aproba prin 

hotărâre, cu cel puţin 120 de zile înainte  în 

termenele prevăzute la art. 6 și 7, data,, durata, lista 

documentelor supuse dezbaterii Conferinţei 

naţionale şi perioada procedurii de consultare a 

documentelor de către membri, comitetul de 

organizare ales, secretariatul Conferinţei naţionale, 

precum şi perioada în care urmează să se desfăşoare 

conferinţele teritoriale. Hotărârea Consiliului 

naţional va fi comunicată filialelor teritoriale, în cel 

mult 24 de ore de la aprobare.

(2)Calendarul detaliat pentru fiecare conferinţă se 

aprobă de către Colegiul director, la propunerea 

Comitetului de organizare.

(3)Documentele, în forma lor finală, vor fi 

transmise delegaţilor cu minimum 14 zile înaintea 

datei Conferinţei naţionale.

Art. 13: Documentele Conferinţei naţionale

(1)Documentele supuse aprobării Conferinţei 

naţionale sunt elaborate de grupul/grupurile de 

lucru constituit/constituite în acest sens, 

documente care au fost suspuse procedurii de 

consultare a membrilor.

(2)Procedura de consultare a documentelor 

cuprinde posibilitatea tuturor membrilor de a 

formula propuneri şi amendamente la acestea, 

astfel:

a)proiectele documentelor în forma agreată de 

grupul/grupurile de lucru vor fi postate pe site-ul 

Ordinului şi pe cele ale filialelor teritoriale, prin 

grija secretariatelor acestora, la o dată stabilită de 

coordonatorul grupului de lucru, respectiv 

vicepreşedintele pe domeniu al Ordinului;

b)documentele prevăzute la lit. a) vor fi supuse 

consultării membrilor pentru o perioadă de 30 de 

zile calendaristice şi postate pe site într-o rubrică 

numită "Transparenţă decizională - documente în 

dezbaterea membrilor", specificându-se data 

postării;

c)durata procedurii de consultare a documentelor 

trebuie să fie corelată cu calendarul Conferinţei 

naţionale;

d)în intervalul celor 30 de zile calendaristice, 

oricare dintre membrii Ordinului va putea formula 

propuneri şi amendamente la documentele supuse 

dezbaterii.

(3)Propunerile şi amendamentele formulate la 

proiectele de documente trebuie să respecte în 

mod obligatoriu următoarele condiţii:

a)să fie făcute în formă scrisă;

b)să fie motivate în drept şi în fapt;

Art. 13 alin. 3) lit. (b)- aceeași observație ca în cazul Art. 17 alin. 2) lit. (b) din 

Regulamentul-cadru- obligarea membrilor la "motivare în fapt și în drept" în relația 

lor cu O.A.R. este excesivă - nu sunt cereri juridice ca să fie necesară motivarea lor în 

fapt și în drept; de altfel, numai organele de jurisdicție au obligația de a identifica 

încadrarea în drept a elementelor cererilor, petenții având doar obligația de a 

motiva cererile lor astfel încât organele de jurisdicție să poată identifica 

fundamentul juridic al acestora. În cazul unor amendamente ale membrilor OAR la 

documentele supuse votului lor, o asemenea obligație de a formula "motivarea în 

drept și în fapt" a amendamentelor nu face decât să adâncească prăpastia 

comunicațională existentă azi între arhitecți și organele de conducere ale OAR. Este 

anormal ca organizația profesională a arhitecților să le ceară acestora să angajeze 

avocați care să le formuleze amendamentele "motivate în drept și în fapt". Este 

suficientă formularea simplă a observațiilor fără ca arhitecții respectivi să aibă 

cunoștințe juridice, urmând ca întocmitorii documentelor să decidă dacă 

respectivele observații sunt sau nu justificate și dacă sunt, să le formuleze 

corespunzător. [Ina-Gabriela Funețan]

DA Ref. amenamentele propuse la Art. 13 alin. (3) lit. b) se acceptă în 

sensul modificării prevederii regulamentare astfel încât aceasta să 

prevadă doar obligația autorilor amendamentelor de a argumenta 

propunerea lor, nefiind nevoie de a le motiva în fapt și în drept.  

Precizăm de asemenea că G.L. a analizat toate propunerile de 

amedamente referitoarele la regulamentele OAR, primite în cadrul 

procesului de transparență decizională, inclusiv pe cele care nu 

erau motivate în fapt și în drept. 

b)să fie motivate în drept şi în fapt argumentate; DA

Precizez faptul ca sintagma "modificarile sa fie motivate in drept si in fapt" ar 

depinde numai de persoanele care vor redacta varianta finala a acestor regulamente 

si le vor supune aprobarii in varianta finala.  [fragment din Punct de vedere Andreea 

Ioana Aluchi, redat integral la finalul documetului]                                                                                                                  

DA DA

[…] Închei prin a remarca faptul că obligația de a aduce argumente "motivate în 

drept și în fapt" nu este doar a celor care fac observații, ci în primul rând a celor care 

au propus modificările, pentru a convinge membrii să le aprobe. Membrii OAR au 

dreptul să voteze împotrivă fără explicații, dacă nu consideră adecvat modelul care Ii 

se impune. [Alexandru MIRCEA] 

DA DA

c)să fie trimise grupurilor de lucru care au întocmit 

documentele în termen de 30 de zile;

d)să fie semnate de titularul propunerilor.

(4)Propunerile şi amendamentele formulate sunt 

supuse dezbaterilor grupului/grupurilor de lucru 

care a/au întocmit documentele şi care, în cazul 

însuşirii lor, le va/vor introduce în documentele 

pregătite, iar în caz contrar, va/vor formula o 

argumentaţie de respingere.

(5)Amendamentele acceptate vor fi introduse de 

către grupul/grupurile de lucru în proiectele finale 

ale documentelor, care vor fi transmise Colegiului 

director împreună cu amendamentele respinse şi 

argumentaţia de respingere.

(6)Pentru însuşirea proiectelor documentelor, 

Colegiul director le va analiza, inclusiv 

amendamentele respinse, şi le va înainta Consiliului 

naţional spre avizare, împreună cu toate 

amendamentele respinse, susţinerile autorilor şi 

argumentaţia respingerilor.

(7)Consiliul naţional va decide forma finală a 

documentelor, precum şi asupra amendamentelor 

şi argumentaţiei de respingere a acestora. La 

şedinţa Consiliului naţional vor participa şi autorii 

amendamentelor respinse.

(7)Consiliul naţional va decide forma finală a 

documentelor, precum şi asupra amendamentelor 

şi argumentaţiei de respingere a acestora. La 

şedinţa Consiliului naţional vor pot participa şi 

autorii amendamentelor respinse.

Vor! [Laura Darie, Alexandru Iacob, Luminita Popan, Viorica Palcu]

DA, parțial Ref. amendamentul propus la art. 13 alin. (7) de Laura Darie, 

Alexandru Iacob, Luminita Popan, Viorica Palcu, se acceptă parțial 

în sensul prevederii că autorii amendamentelor vor fi invitați să 

participe  la ședința Consiliului național. Decizia de a partcipa sau 

nu le aparține persoanelor în cauză.

(7) Consiliul naţional va decide forma finală a 

documentelor, precum şi asupra amendamentelor şi 

argumentaţiei de respingere a acestora. La şedinţa 

Consiliului naţional vor participa fi invitați să 

participe, în același mod și în același termen ca 

membrii Consiliului național, şi autorii 

amendamentelor respinse.

DA

(8)Documentele puse la dispoziţia delegaţilor 

trebuie să conţină:

a)ordinea de zi propusă;  

b)listele cu delegaţii şi filialele pe care aceştia le 

reprezintă;
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c)documentele finale supuse aprobării Conferinţei 

naţionale;

d)lista candidaţilor pentru alegerea forurilor de 

conducere, însoţită de un document explicând 

modalităţile electorale şi indicând numărul 

locurilor.

(9)Contestaţiile formulate în scris, cu motivele 

justificative referitoare la lista finală cu membrii 

delegaţi, se comunică Ordinului cu cel mult 5 zile 

înaintea datei Conferinţei naţionale şi se 

soluţionează de către Comitetul de organizare. 

Situaţia contestaţiilor şi a modului de soluţionare 

se comunică contestatarilor şi filialei vizate în cel 

mult 3 zile de la primirea acestora şi se prezintă la 

începutul lucrărilor Conferinţei naţionale spre 

informare.

Art. 14: Înregistrarea delegaţilor şi a 

participanţilor la Conferinţa naţională

Tabelele cu delegaţi vor cuprinde persoanele care 

au fost desemnate de filiale prin vot, conform 

prezentului regulament, şi vor fi afişate în ziua 

Conferinţei naţionale, la ora anunţată prin 

convocare.

Art. 15: Prezidiul şi secretariatul Conferinţei 

naţionale

(1)Lucrările Conferinţei naţionale vor fi deschise de 

preşedintele în exerciţiu al Ordinului şi conduse 

prin rotaţie de către preşedinte şi membrii 

prezidiului, în ordinea stabilită de ei prin consens.

(2)Din prezidiu fac parte membrii Colegiului 

director. Din prezidiu mai pot face parte invitaţi 

români sau străini, care au confirmat participarea şi 

au anunţat că vor lua cuvântul la lucrările 

Conferinţei naţionale.

(3)Secretariatul Conferinţei naţionale va fi asigurat 

de persoanele desemnate de Colegiul director.

Art. 16: Comisia de verificare şi numărare a 

voturilor

(1)Pentru asigurarea încrederii votului secret, 

Conferinţa naţională numeşte o comisie de 

verificare şi numărare a voturilor, care va fi 

formată din 7-9 membri, aleşi la începerea 

lucrărilor dintre participanţii care nu şi-au depus 

candidatura pentru forurile de conducere sau 

comisii.

(2)Comisia de verificare şi numărare a voturilor va 

alege un preşedinte dintre membrii săi, având rolul 

de a coordona etapele procesului de numărare a 

voturilor şi de a comunica rezultatele acestora.

Art. 17: Hotărârile Conferinţei naţionale

(1)Documentele supuse Conferinţei naţionale se 

aprobă şi/sau se adoptă prin vot deschis, cu 

excepţia alegerii torurilor de conducere şi a 

comisiilor de cenzori şi disciplină, care se face prin 

vot secret.

(1)Documentele supuse Conferinţei naţionale se 

aprobă şi/sau se adoptă prin vot deschis, cu 

excepţia alegerii tforurilor de conducere şi a 

comisiilor de cenzori şi disciplină, care se face prin 

vot secret.

(1) Documentele supuse Conferinței naționale se aprobă şi/sau se adoptă prin vot 

deschis, cu excepția alegerii forurilor de conducere, a comisiilor de cenzori şi de 

disciplină, precum şi membrii altor comisii de specialitate, a Regulamentul Ordinului, 

Codul deontologic al profesiei şi Regulamentul cadru pentru filialele teritoriale, 

inclusiv amendamentele la acestea, care se face prin vot secret. Motivație: Toate 

comisiile alese ale Ordinului trebuie să aibă același tratament, iar la art. 29 lit.e) din 

Legea 184/2001,  republicată, e precizat și că alte comisii de specialitate sunt alese 

de Conferința națională. Cele două documente, precum și a amendamentelor la ele, 

trebuie tratate cu aceași importanță precum alegerea forurilor de conducere. De 

altfel, importanța lor este arătată și de modul în care sunt evocate la art.29 lit.a) din 

Legea 184/2001, republicată. Votul secret pentru acestea are drept scop 

posibilitatea de a vota nestânjenit, ca și în cazul forurilor de conducere și comisiilor, 

și de evalua corect punctul de vedere al delegaților. [Adrian-Florin Ionașiu]

DA, parțial Ref. Amendamentul la Art. 17 alin. (1) propus de Adrian-Florin 

Ionașiu: se acceptă parțial în sensul includerii membrilor altor 

comisii de specialitate în enumerarea respectivă, dar nu și  a 

Regulamentului Ordinului, a Codului deontologic al profesiei şi a 

Regulamentului cadru pentru filialele teritoriale, întrucât se preia 

formularea prevăzută la art. 29 aln. (1) lit. e) din Legea 184/2001.                                                                       

(1) Documentele supuse Conferinței naționale se 

aprobă şi/sau se adoptă prin vot deschis, cu excepția 

alegerii tforurilor de conducere, a membrilor  

comisiilor de cenzori, de disciplină și ai altor comisii 

de specialitate ale Ordinului Arhitecților din 

România, care se face prin vot secret. 

Propunere: (1) Documentele supuse Conferinței naționale se aprobă și/sau se adoptă 

prin vot deschis, cu excepţia alegerii forurilor de conducere și a comisiilor Ordinului 

Arhitecţilor din Romania de cenzori și disciplină care se face prin vot secret. 

Motivare: vezi motivare la art. 9 (1) lit. e). [Gabriela MIRCEA] 

DA Ref. Amendamentul la Art .17 alin. (1) propus de Gabriela Mircea: 

se preia pentru clarificare.

(2)Hotărârile Conferinţei naţionale se adoptă cu 

votul majorităţii membrilor delegaţi prezenţi şi 

sunt definitive şi obligatorii pentru toate forurile de 

conducere şi pentru toţi membrii Ordinului.

Art. 18: Comunicarea rezultatelor cu privire la 

alegerea forurilor de conducere şi a comisiilor 

alese

(1)Comisia de verificare şi numărare a voturilor va 

întocmi un raport, semnat de toţi membrii, care va 

fi prezentat participanţilor la Conferinţa naţională 

şi care va conţine:

a)numărul total al delegaţilor;

b)numărul total al delegaţilor prezenţi;

c)numărul total al voturilor exprimate;

d)numărul total al voturilor valabile şi cel al 

voturilor nule;

e)numărul candidaţilor şi funcţiile care au fost 

eligibile, inclusiv comisiile;

f)numărul de voturi obţinut de fiecare candidat 

ales, în ordinea descrescătoare a acestora;

g)lista persoanelor alese.

(2)Datele din raportul comisiei vor fi preluate în 

procesul - verbal al Conferinţei naţionale, întocmit 

de secretariatul acesteia.

Art. 19: Procesul-verbal al Conferinţei naţionale

(1)Secretariatul Conferinţei naţionale va redacta 

procesul - verbal, care va cuprinde:

a)modul în care a fost convocată Conferinţa 

naţională şi caracterul ei ordinar sau extraordinar;

b)anul, luna, ziua, ora şi locul desfăşurării 

Conferinţei naţionale;

c)componenţa prezidiului Conferinţei naţionale;

d)ordinea de zi votată de Conferinţa naţională;
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e)hotărârile de adoptare a documentelor şi 

numărul de voturi obţinut de fiecare document;

f)componenţa forurilor de conducere şi a comisiilor 

alese;

g)orice alte activităţi desfăşurate în cadrul 

Conferinţei naţionale.

(2)Procesul-verbal va purta semnăturile membrilor 

secretariatului şi ai Comitetului de organizare ale 

Conferinţei naţionale.

(3)Procesul-verbal va fi înregistrat la sediul 

Ordinului, consultarea sa fiind permisă membrilor.

Art. 20: Comunicarea documentelor Conferinţei 

naţionale

(1)Copii ale procesului-verbal şi materialele 

aprobate vor fi transmise, în termen de 12 zile 

lucrătoare, tuturor filialelor.

(2)Hotărârile de interes public adoptate de 

Conferinţa naţională se publică în Monitorul Oficial 

al României, Partea I. Sunt hotărâri de interes 

public cele prin care se validează rezultatul 

alegerilor forurilor de conducere şi comisiilor alese.

(3)Rezultatul scrutinului se va afişa la sediul 

Ordinului şi la sediile filialelor timp de 30 de zile.

(3)Rezultatul scrutinului se va afişa la sediul 

Ordinului şi la sediile filialelor timp de 30 de zile. 

(3)Rezultatul scrutinului se va afişa la sediul 

Ordinului şi la sediile filialelor timp de 30 de zile.

(3) Rezultatul scrutinului se va afișa la sediul 

Ordinului şi la sediile filialelor timp de 30 de zile, 

inclusiv pe paginile web ale acestora

(3) Rezultatul scrutinului se va afișa la sediul 

Ordinului şi la sediile filialelor timp de 30 de zile, 

inclusiv pe paginile web ale acestora

(4)Ordinul, în cel mult 5 zile de la data Conferinţei 

naţionale, va organiza o conferinţă de presă pentru 

comunicarea rezultatelor conferinţei.

Art. 21: Consiliul naţional

(1)Consiliul naţional este format din membri aleşi 

de Conferinţa naţională, dintre care două treimi 

sunt arhitecţi cu drept de semnătură, exclusiv 

preşedintele Ordinului, în condiţiile art. 29 din 

Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.

(1) Consiliul naţional este format din membri aleşi 

de Conferinţa naţională, dintre care două treimi 

sunt arhitecţi cu drept de semnătură, exclusiv 

preşedintele Ordinului, în condiţiile art. 29 30 din 

Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.

(1) Consiliul naţional este format din membri aleşi 

de Conferinţa naţională, dintre care două treimi sunt 

arhitecţi cu drept de semnătură, exclusiv 

preşedintele Ordinului, în condiţiile art. 29 30 din 

Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.

(2) În Consiliul naţional numărul membrilor fiecărei 

filiale este reprezentat proporţional, după cum 

urmează:

(2)În Consiliul naţional numărul membrilor 

fiecărei filiale este reprezentat proporțional, după 

cum urmează: 

(2)În Consiliul naţional numărul membrilor fiecărei 

filiale este reprezentat proporțional, după cum 

urmează: 

a)50-150 de membri - 2 membri; a)50-150 de membri - 2 membri; a)50-150 de membri - 2 membri;

b)151-250 de membri - 3 membri; b)151-250 de membri - 3 membri; b)151-250 de membri - 3 membri;

c)251-500 de membri - 5 membri; c)251-500 de membri - 5 membri; c)251-500 de membri - 5 membri;

d)501-1.000 de membri - 7 membri; d)501-1.000 de membri - 7 membri; d)501-1.000 de membri - 7 membri;

e)1.001-1.500 de membri - 9 membri; e)1.001-1.500 de membri - 9 membri; e)1.001-1.500 de membri - 9 membri;

f)1.501-2.000 de membri - 12 membri; f)1.501-2.000 de membri - 12 membri; f)1.501-2.000 de membri - 12 membri; 

g)peste 2.000 de membri -1/100 de membri. g)peste 2.000 de membri -1/100 de membri. g)peste 2.000 de membri -1/100 de membri.

(2) Consiliul național va fi compus dintr-un număr 

de membri egal cu numărul de filiale ale 

Ordinului, la care se adaugă președintele 

Ordinului.

(2) Componenţa Consiliului naţional va asigura 

reprezentativitatea proporţională a membrilor 

filialelor teritoriale, după cum urmează:
DA

Notă: Modelul de reprezentare a fost rectificat conform deciziei Consiliului Național din 

26 iunie 2017.

(21) În Consiliul naţional fiecare filială este 

reprezentată de un singur membru având drept 

de vot proporțional cu numărul de membri ai 

filialei, după cum urmează:

a) până la 300 membri - 1 membru; 

a) până la 150 de membri – 1 vot; b) 301-600 membri - 2 membri; 

b) 151-300 de membri – 2 voturi; c) 601-900 membri - 3 membri; 

c) 301-600 de membri – 3 voturi; d) 901-1200 membri - 4 membri;

d) 600-1200 de membri – 4 voturi; e) peste 1201 membri - 1/300 membri.

e) 1.201-2400 de membri – 5 voturi;

f) peste 2.400 de membri – 20 voturi;

g) Președintele Ordinului – 1 vot.

(3)Prin hotărâre a conferinţei teritoriale a fiecărei 

filiale se stabilesc candidaţii propuşi pentru 

Consiliul naţional, în număr mai mare decât 

numărul locurilor alocate filialei, în vederea 

asigurării procesului electoral.

(3) Prin hotărâre a conferinței teritoriale a fiecărei 

filiale se stabilesc candidații propuși pentru 

Consiliul naţional, în număr mai mare decât 

numărul locurilor alocate filialei de 3, în vederea 

asigurării procesului electoral.

(3) Prin hotărâre a conferinței teritoriale a fiecărei filiale se stabilesc candidații 

(reprezentanții)  propuși pentru Consiliul naţional, în număr de 3, în vederea 

asigurării procesului electoral. […] Reprezentanții filialei în Consiliul Național vor fi 

cei votați în Conferințele teritoriale, în ordinea numărului de voturi și nu vor mai fi 

supuși votului Conferinței Naționale. [Filiala Teritorială OAR Transilvania, prin Oana 

Bucea]

NU Ref. Amendament propus de Filiala Teritorială OAR Transilvania, 

prin Oana Bucea la Art 21 alin. (3): nu se acceptă întrucât potrivit  

art. 29, alin. (1), lit )d din Legea 184/2001, membrii Consiliului 

Național sunt aleși și revocați de către Conferința Națională. Prin 

urmare, la momentul propunerii lor de către filială, aceștia au 

statulul de candidați. FĂRĂ OBIECT ÎN URMA SCHIMBĂRII 

MODELULUI de reprezentare.

DA

Notă: S-a renunțat la cerința privind desemnarea unui număr de 3 candidați - se revine la 

forma actuală a prevederii.

(4) Candidații trebuie să respecte condițiile de 

eligibilitate prevăzut la art. 22 (1) și (5) în acest 

regulament.

(4) Candidații trebuie să respecte condițiile de 

eligibilitate prevăzut la art. 22 (1) și (5) în acest 

regulament.

Art. 22: Condiţii de eligibilitate

(1)Pentru funcţia de membru al Consiliului naţional 

sunt eligibili arhitecţii şi conductorii arhitecţi 

înscrişi în Ordin, fără sancţiuni disciplinare în ultimii 

8 ani, cu plata cotizaţiei la zi şi cu respectarea 

condiţiei de incompatibilitate prevăzute la alin. (5).

(1)Pentru funcţia de membru al Consiliului 

naţional sunt eligibili arhitecţii, arhitecții de 

interior şi conductorii arhitecţi înscrişi în Ordin, 

fără sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani, cu plata 

cotizaţiei la zi şi cu respectarea condiţiei de 

incompatibilitate prevăzute la alin. (5).

Propunere ref. Art. 22: (1) Pentru funcția de membru al Consiliului naţional sunt 

eligibili membrii înscriși în Ordin, fără sancțiuni disciplinare, cu vechime de cel puţin 

8 ani în profesie, cu plata cotizației la zi i cu respectarea condiției de 

incompatibilitate prevăzute la alin. (5) .

(3) Pentru funcția de membru în Comisia de cenzori a Ordinului  sunt  eligibili   

membrii  cu  drept  de  semnătură,  fără  sancțiuni  disciplinare cu vechime de cel 

puţin 8 ani in profesie, cu plata cotizației la zi și cu respectarea condiției de 

incompatibilitate  prevăzute  la  alin. (7).

(4) Pentru funcția de membru în Comisia naţională de disciplină sunt eligibili 

membrii cu drept de semnătură, cu minimum 8 ani vechime în profesie fără 

sancțiuni disciplinare , cu plata cotizației la zi și cu respectarea condiției de 

incompatibilitate prevăzute la alin. (7). Motivare: propun referirea la "membri" 

acolo unde se dorește a se face referire la toate cele trei specializări, în toate 

articolele unde se repeta enumerarea; pentru funcția în forurile alese ale 

organizației, importanța pentru profesie, candidatul trebuie să aibă suficientă 

vechime în profesie, experiență și maturitate și o reputație impecabilă, deci fără 

sancțiuni disciplinare. [Gabriela MIRCEA]                                                                        

DA, parțial Ref. Amendamentul la art. 22 alin. (1) propus de Gabriela Mircea: 

se acceptă parțial, în sensul preluării termenului de membri dar nu 

și prvind impunerea vechimii în profesie de cel puțin 8 ani,   

întrucât nu se consideră necesară.

(1)Pentru funcţia de membru al Consiliului naţional 

sunt eligibili arhitecţii şi conductorii arhitecţi 

membrii înscrişi în Ordin, fără sancţiuni disciplinare 

în ultimii 8 ani, cu plata cotizaţiei la zi şi cu 

respectarea condiţiei de incompatibilitate prevăzute 

la alin. (5), care au obținut cel puțin jumătate plus 

unu din numărul de voturi al membrilor prezenți la 

Conferința teritorială a filialei.

DA

Propunere: (1)Pentru funcţia de membru al Consiliului naţional sunt eligibili 

arhitecţii înscrişi în Ordin, fără sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani, cu plata 

cotizaţiei la zi şi cu respectarea condiţiei de incompatibilitate prevăzute la alin. (5). 

[Alexandru Iacob, Luminita Popan] Motivare: Nu este corect ca o minoritate 

(arhitectii de interior/ conductorii arhitecti) sa reprezinte interesele majoritatii. Ar 

trebui ori sa aiba proprii  reprezentanti ori sa se lase reprezentati... [Luminita Popan]

NU Ref. amendamentul la art. 22 alin (1) propus de Alexandru Iacob, 

Luminita Popan: nu se acceptă întrucât aceasta ar nega dreptul 

arhitecților de interior și conductorilor arhitecți la reprezentare și 

ar fi cotrat prevederilor Art. 30 alin. (1) din Legea 184/2001 care 

prevede: Între reuniunile Conferinţei naţionale, activitatea 

Ordinului va fi coordonată de Consiliul naţional, două treimi din 

numărul membrilor acestuia trebuind să fie arhitecţi cu drept de 

semnătură.
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(2)Pentru funcţia de preşedinte al Ordinului sunt 

eligibili arhitecţii cu drept de semnătură, fără 

sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani, cu vechime de 

cel puţin 8 ani în profesie, cu plata cotizaţiei la zi şi 

cu respectarea condiţiei de incompatibilitate 

prevăzute la alin. (6).

(2)Pentru funcţia de preşedinte al Ordinului sunt 

eligibili arhitecţii cu drept de semnătură, fără 

sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani, cu vechime 

de cel puţin 8 12 ani în profesie, cu plata cotizaţiei 

la zi şi cu respectarea condiţiei de 

incompatibilitate prevăzute la alin. (6).

Păstrarea actualei formulări din Regulament cu o precizare, respectiv a unei vechimi 

de „cel puțin 8 ani în profesie cu drept de semnătură pe toată această perioadă" . 

Motivație: Opt ani reprezintă două mandate și constituie un termen de timp 

asemeni cu cel stabilit de legiutor pentru mandate. Iar pentru a fi clar, fiind vorba de 

faptul că Președintele trebuie să fie arhitect cu drept de semnătură, s-a introdus 

prevederea că practica în profesie s-a făcut ca arhitect cu drept de  semnătură  (nu 

stagiar, arhitect fără drept de semnătură sau cu dreptul de semnătură suspendat). 

[Adrian-Florin Ionașiu]                                                                                                                    

DA, parțial Ref. Amendamentul propus la art. 22 alin. (2) de Adrian-Florin 

Ionașiu: se acceptă propunerea de revenire la prevederea 

anterioară, cu o precizare, respectiv a unei vechimi de „cel puțin 8 

ani în profesie cu drept de semnătură". 

(2)Pentru funcţia de preşedinte al Ordinului sunt 

eligibili arhitecţii cu drept de semnătură, fără 

sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani, cu vechime de 

cel puţin 8  ani în profesie cu drept de semnătură, cu 

plata cotizaţiei la zi şi cu respectarea condiţiei de 

incompatibilitate prevăzute la alin. (6).

DA

(3)Pentru funcţia de membru în Comisia de cenzori 

a Ordinului sunt eligibili arhitecţii şi conductorii 

arhitecţi cu drept de semnătură, fără sancţiuni 

disciplinare în ultimii 8 ani, cu plata cotizaţiei la zi şi 

cu respectarea condiţiei de incompatibilitate 

prevăzute la alin. (7).

(3)Pentru funcţia de membru în Comisia de 

cenzori a Ordinului sunt eligibili arhitecţii, 

arhitecții de interior şi conductorii arhitecţi cu 

drept de semnătură, fără sancţiuni disciplinare în 

ultimii 8 ani, cu plata cotizaţiei la zi şi cu 

respectarea condiţiei de incompatibilitate 

prevăzute la alin. (7).

Art. 22 Alin (3): Cenzorii ar trebui să aibă studii de specialitate, de profil economic, în 

paralel cu cele de arhitectură. Administrațiile de locatari au astfel de cerințe, [...] în 

cazul OAR, unde resursele financiare sunt considerabil mai mari iar procedurile mai 

complexe [...] [Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila]

NU Ref. Amendamentul propus la Art. 22 alin (3): nu se acceptă 

întrucât cerința ca toți membrii Comisiei de cenzori să aibă studii 

economice nu este necesară, având în invedere că potrivit art. 40 

alin. (2) din prezentul regulament,  din Comisia de cenzori va face 

parte, în mod obligatoriu și un expert contabil cu statut de 

membru titular. De asemenea, o astfel de prevedere ar face 

imposibilă sau extrem de dificila constituirea comisiilor de cenzori.

(3)Pentru funcţia de membru în Comisia de cenzori a 

Ordinului sunt eligibili arhitecţii, arhitecții de 

interior şi conductorii arhitecţi cu drept de 

semnătură, cu vechime de cel puţin 8 ani în profesie 

și fără sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani, cu plata 

cotizaţiei la zi şi cu respectarea condiţiei de 

incompatibilitate prevăzute la alin. (7).

(4)Pentru funcţia de membru în Comisia naţională 

de disciplină sunt eligibili arhitecţii şi conductorii 

arhitecţi cu drept de semnătură, cu minimum 10 

ani vechime în profesie, fără sancţiuni disciplinare 

în ultimii 8 ani, cu plata cotizaţiei la zi şi cu 

respectarea condiţiei de incompatibilitate 

prevăzute la alin. (7)

(4)Pentru funcţia de membru în Comisia naţională 

de disciplină sunt eligibili arhitecţii, arhitecții de 

interior şi conductorii arhitecţi cu drept de 

semnătură, cu minimum 10 ani vechime în 

profesie, fără sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani, 

cu plata cotizaţiei la zi şi cu respectarea condiţiei 

de incompatibilitate prevăzute la alin. (7)

Propunere: (4)Pentru funcţia de membru în Comisia naţională de disciplină sunt 

eligibili arhitecţii  cu drept de semnătură, cu minimum 10 ani vechime în profesie, 

fără sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani, cu plata cotizaţiei la zi şi cu respectarea 

condiţiei de incompatibilitate prevăzute la alin. (7) [Alexandru Iacob, Luminita 

Popan]

NU Ref. amendamentul la art. 22 alin (4) propus de Alexandru Iacob, 

Luminita Popan: nu se acceptă întrucât aceasta ar nega dreptul 

arhitecților de interior și conductorilor arhitecți la reprezentare în 

cadrul acestor comisii. Precizăm însă că, potrivit Art. 103 alin. (3) 

din prezentul regulament: în cadrul completelor de judecată care 

soluționează cauze în care este implicat un arhitect nu pot fi 

desemnați  membri ai completului conductori arhitecţi din cadrul 

comisiei de disciplină. Această prevedere se propune a fi 

completată în sensul menționării și a arhitecților de interior pe 

lângă conductori arhitecți. 

(4)Pentru funcţia de membru în Comisia naţională 

de disciplină sunt eligibili arhitecţii, arhitecții de 

interior şi conductorii arhitecţi cu drept de 

semnătură, cu minimum 10 ani vechime în profesie, 

fără sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani, cu plata 

cotizaţiei la zi şi cu respectarea condiţiei de 

incompatibilitate prevăzute la alin. (7)

(5)Funcţia de membru în Consiliul naţional este 

incompatibilă cu cea de membru într-o comisie 

aleasă, atât la nivelul Ordinului, cât şi la nivelul 

filialelor.

(5)Funcția de membru în Consiliul naţional este 

incompatibilă cu cea de membru într-o comisie 

aleasă, atât la nivelul Ordinului, cât şi la nivelul 

filialelor, precum și cu cea de Președinte al filialei.

DA

În urma înlocuirii modelului de reprezentare propus inițial, s-a considerat necesară 

eliminarea acestei incompatibilități și revenirea la formularea actuală.

(6) Funcția de preşedinte al Ordinului este 

incompatibilă cu cea de:

a) președinte al filialei sau membru într-un consiliu 

teritorial;

b)membru în comisii, atât în cele ale Ordinului, cât 

şi în cele ale filialelor.

(7)Funcţia de membru într-o comisie a Ordinului 

este incompatibilă cu cea de:

(7)Funcția de membru într-o comisie aleasă a 

Ordinului este incompatibilă cu cea de:

(7)Funcția de membru într-o comisie aleasă a 

Ordinului este incompatibilă cu cea de:

a)preşedinte al Ordinului sau al filialei, membru în 

Consiliul naţional sau în consiliul teritorial;

a)preşedinte al Ordinului sau al filialei, membru în 

Consiliul naţional sau în consiliul teritorial;

a)preşedinte al Ordinului sau al filialei, membru în 

Consiliul naţional sau în consiliul teritorial;

b)membru în alte comisii, atât în cele ale Ordinului, 

cât şi în cele ale filialelor.

b)membru în alte comisii, atât în cele ale 

Ordinului, cât şi în cele ale filialelor.

b)membru în alte comisii, atât în cele ale Ordinului, 

cât şi în cele ale filialelor.

(8)Condiţiile de eligibilitate sunt verificate de o 

comisie numită de Colegiul director al Ordinului, 

care va valida candidaturile.

Art. 23: Candidaturile

(1)Ordinul, prin intermediul filialelor teritoriale, al 

site-ului propriu şi al buletinului informativ, are 

obligaţia de a aduce la cunoştinţa filialelor sale şi 

membrilor Ordinului condiţiile pentru depunerea 

candidaturilor, modelul dosarului de candidatură şi 

data-limită până la care candidaturile pot fi depuse.

(2)Candidaturile sunt individuale.

(3)Candidaturile se depun personal sau prin poştă 

la sediul Ordinului, conform modelului-tip 

comunicat, însoţite de un succint curriculum vitae 

şi de o scrisoare de intenţie privind obiectivele pe 

care urmează să le îndeplinească în funcţia pentru 

care candidează.

(4)Fiecare candidat trebuie să depună, de 

asemenea, o dovadă privind plata la zi a cotizaţiei, 

eliberată de filiala din care face parte, precum şi o 

dovadă că nu a avut sancţiuni disciplinare în ultimii 

8 ani.

(5)Nu se admit candidaturi pentru locuri aflate pe 

două sau mai multe liste, excepţie făcând 

candidaturile pentru preşedinte.

(6)În termen de 5 zile lucrătoare de la data-limită 

stabilită pentru depunerea candidaturilor, Comisia 

de verificare şi validare a candidaturilor, numită de 

Colegiul director, verifică fiecare dosar de 

candidatură şi întocmeşte procesul-verbal cu 

candidaturile validate, nominalizând candidaturile 

respinse.

Art. 24: Documentele necesare votului

(1)Buletinele de vot vor fi puse la dispoziţia 

delegaţilor în ziua scrutinului şi se vor înmâna 

personal, pe bază de semnătură, fiecăruia dintre 

aceştia.

(2)Pierderea buletinului de vot nu dă dreptul la 

obţinerea unui alt buletin de vot.

Art. 25: Votul pentru alegerea forurilor de 

conducere

(1)Buletinele de vot se tipăresc prin grija 

secretariatului Ordinului. Buletinele de vot pe care 

se găsesc alte însemnări decât cele prevăzute de 

sistemul de votare vor fi anulate.

(2)Votarea se face prin bifare, conform indicaţiei de 

pe buletine.

(3)Buletinele de vot care nu conţin nicio opţiune 

sau conţin mai multe opţiuni decât numărul 

locurilor disponibile, pentru Consiliul naţional, 

comisii şi preşedinte, vor fi anulate.

Art. 26: Scrutinul pentru Consiliul naţional

(1)Scrutinul are loc într-un singur tur.

(2)Votarea se face direct şi secret, prin 

introducerea buletinelor în urnă.
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(3)Sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut 

cele mai multe voturi. În caz de egalitate, 

Conferinţa naţională stabileşte modalitatea de 

departajare.

Propunere ref. Art. 26 (3): Sunt declarați aleși candidații care  au obținut  cele mai 

multe voturi, două treimi din numărul membrilor Consiliului național trebuind să fie 

arhitecţi cu drept de semnătură.  În caz de egalitate, Conferinta  naţională  

stabilește  modalitatea  de departajare.

Propunere anulare modificări GL, precum si a modificării articolelor corelate cu 

acestea: (4) și (5).

Motivare:  urmare anularii modificării GL de la art.21 si  potrivit  Legii 184 -2001, 

Art. 27., Art. 29. (1) Între reuniunile Conferinței naționale, activitatea Ordinului va fi 

coordonata de Consiliul naţional, două treimi din numărul membrilor acestuia 

trebuind să fie  arhitecţi cu drept de semnătură." (2) "Componenta Consiliului 

naţional va asigura reprezentativitatea proporțională a membrilor filialelor 

teritoriale." (3) "Fiecare filiala teritoriala stabilește prin hotărâre proprie candidații 

propuși pentru Consiliul naţional." [Gabriela MIRCEA]  

DA, parțial Ref. Amendementele formulate la art. 26 alin. (3), (4) și (5) de 

Gabriela Mircea: se acceptă propunerea de completare a alin. (3) 

cu sintagma "două treimi din numărul membrilor Consiliului 

național trebuind să fie arhitecţi cu drept de semnătură" cu scopul 

de a evidenția această cerință. Precizăm însă că ea este 

menționată și la art. 21 alin. (1) din prezentul regulament. Se 

acceptă eliminarea propunerii de alin. (4). Nu se acceptă 

eliminarea alin. (5) întrucât propunea nu contravine legii și este 

necesară (acesta fiind însă modificat în sensul renunțării la 

termenul de membru supleant).

(3)Sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut cele 

mai multe voturi, două treimi din numărul 

membrilor Consiliului național trebuind să fie 

arhitecţi cu drept de semnătură. În caz de egalitate, 

Conferinţa naţională stabileşte modalitatea de 

departajare.

(4) Va fi ales ca membru titular în Consiliul 

național candidatul Filialei care obținut cel mai 

mare număr de voturi. Următorul candidat ca 

număr voturi obținute, va fi declarat membru 

supleant.

În virtutea celor exprimate la Art. 21 punctul 3, următoarele 2 puncte s-ar auto-

elimina. [Filiala Teritorială OAR Transilvania, prin Oana Bucea] 

DA, parțial Ref. Observațiie/ amendament propus de Filiala Teritorială OAR 

Transilvania, prin Oana Bucea: se acceptă propunerea de 

eliminare a alin. (4) dar nu și a alin (5) din cadrul acestuia articol 

(acesta fiind însă modiifcat în sensul renunțării la termenul de 

membru supleant).                                               DA Notă: au fost eliminați membrii supleanți.

(5) Pentru a fi considerat ales pentru funcția de 

membru titular sau supleant în Consiliul național, 

candidatul va trebui să obțină cel puțin 50%+1 din 

numărul de voturi exprimate. În cazul în care nu 

se îndeplinește această condiție se reia votul 

numai pentru Filiala respectivă.

(4) Pentru a fi considerat ales ca membru în Consiliul 

național, candidatul va trebui să obțină cel puțin 

50%+1 din numărul de voturi exprimate. În cazul în 

care nu se îndeplinește această condiție se reia votul 

numai pentru Filiala respectivă.                                                                              

DA

Au fost eliminați membrii supleanți conform celor discutate în șednța CN din 26 iunie 

2017. Se include referința la înlocuitori pentru membrii CN decăzuți din funcție, care 

renunță, etc.

(5) Membrii Consiliului naţional pot exercita cel mult 

două mandate consecutive.

Art. 27: Scrutinul pentru președintele Ordinului

(1)Preşedintele se alege cu majoritatea voturilor 

delegaţilor prezenţi, prin vot direct şi secret, prin 

introducerea buletinelor în urnă.

(1)Preşedintele se alege cu majoritatea voturilor 

delegaţilor prezenţi, prin vot direct şi secret, prin 

introducerea buletinelor în urnă.

(1)Preşedintele se alege cu majoritatea voturilor 

delegaţilor prezenţi, prin vot direct şi secret, prin 

introducerea buletinelor în urnă.

(1)Președintele se alege prin vot direct şi secret, 

prin introducerea buletinelor în urnă, cu 

majoritatea voturilor delegaților prezenți.

Propunere: (1) Preşedintele se alege cu majoritatea voturilor exprimate de membrii 

cu drept de vot din intreaga tara. Votul se va face in mod secret online prin SIOAR. 

Sistemul de vot online va fi securizat, secretizat si supravegheat de o firma 

independenta de IT astfel incat sa nu poate fi operate mai multe voturi / membru si 

astfel incat fiecare membru sa aiba acces la vot o singura data. Motivare: Alegerea 

Presedintelui prin vot direct al tuturor membrilor ofera o legitimitate clara acestuia 

si asigura o participare activa a unui numar mai mare de membri la procesul 

decizional si politica organizației. [Raluca Buzdugan, Yvonne Toader, Costin Moga, 

Ciprian Mititelu, Laura Darie, Alexandru Iacob, Luminita Popan, Viorica Palcu]

NU Ref. Amendamentul propus la Art. 29 alin. (2) de Raluca 

Buzdugan, Yvonne Toader, Costin Moga, Ciprian Mititelu, Laura 

Darie, Alexandru Iacob, Luminita Popan, Viorica Palcu: nu se 

acceptă întrucât permiterea votului electronic în cadrul Conferinței 

naționale contravine prevederilor Art. 29 alin. (2) din Legea 

184/2001, respectiv: "Conferinţa naţională a Ordinului este legal 

constituită la prima convocare în prezenţa a cel puţin două treimi 

din numărul delegaţilor, iar hotărârile se adoptă cu votul 

majorităţii membrilor prezenţi. Dacă la prima convocare condiţia 

de prezenţă nu este îndeplinită, la a doua convocare, după cel 

puţin două săptămâni, Conferinţa naţională este legal constituită în 

prezenţa majorităţii membrilor şi adoptă hotărâri cu majoritatea 

membrilor prezenţi."

(1)  Preşedintele se alege prin vot direct şi secret, 

prin introducerea buletinelor în urnă, cu majoritatea 

de voturi valabil exprimate a delegaților prezenți.

(1
1
) În  primul tur de scrutin, Președintele va fi 

ales cu majoritatea voturilor valabil exprimate ale 

delegaților prezenți.

(2)În cazul în care niciunul dintre candidaţi nu a 

întrunit în primul tur de scrutin majoritatea simplă 

de voturi, respectiv 50% plus unu din numărul 

voturilor valabil exprimate, se va organiza al doilea 

tur de scrutin.

(2)În cazul în care niciunul dintre candidaţi nu a 

întrunit în primul tur de scrutin majoritatea simplă 

de voturi, respectiv 50% plus unu din numărul 

voturilor valabil exprimate, se va organiza al doilea 

tur de scrutin.                          (2) În cazul în care 

niciunul dintre candidați nu a întrunit în primul tur 

de scrutin majoritatea simplă de voturi, respectiv 

50% plus unu din numărul voturilor valabil 

exprimate al delegaților prezenți, se va organiza al 

doilea tur de scrutin cu candidații clasați pe primele 

două locuri.

(3)La al doilea tur de scrutin vor participa candidaţii 

clasaţi pe primele două locuri în primul tur.

(3)La al doilea tur de scrutin vor participa candidaţii 

clasaţi pe primele două locuri în primul tur.                                                                  

                                                 (3) În al doilea tur de 

scrutin, este considerat ales candidatul care a 

obținut cel mai mare număr de voturi, dar nu mai 

puțin de 50% plus unu din numărul voturilor valabil 

exprimate al  delegaților prezenți

(4)După al doilea tur de scrutin, este considerat 

ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr 

de voturi.

(2) În cazul în care niciunul dintre candidați nu a 

întrunit în primul tur de scrutin majoritatea 

simplă de voturi, respectiv 50% jumătate plus unu 

din numărul voturilor valabil exprimate, se va 

organiza al doilea tur de scrutin.

(4)După al doilea tur de scrutin, este considerat ales 

candidatul care a obţinut cel mai mare număr de 

voturi.

Art. 28: Scrutinul pentru comisiile Ordinului

(1)Membrii comisiilor Ordinului se aleg prin vot 

direct şi secret, într-un singur tur de scrutin.

(2)Sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut 

cele mai multe voturi. În caz de egalitate, 

Conferinţa naţională stabileşte modalitatea de 

departajare.

SECŢIUNEA 3: Consiliul naţional

Art. 29: Consiliul naţional

Propunere: Art. 29 ... Membrul ales in Consiliului National poate fi inlocuit doar de 

un membru supleant ales de catre Conferinta Nationala, sau de catre unul din 

candidatii nealesi, de pe lista scrutinului desfasurat la nivelul Conferintei  teritoriale; 

Un membru ales in  Consiliului National isi pierde calitatea sa la 2 absente 

consecutive . Motivare: acest lucru asigura o participare de min 2 ori pe an si 

intarirea adoptarii de hotariri cit mai bune).  Trebuiesc intarite obligatiile membrilor 

CN și răspunderea lor. [Victoria Vasvary]                                                                          

DA, parțial Ref. Amendament propus la Art. 29 de Victoria Vasvary: se 

acceptă parțial, în sensul prevederii unui înlocuitor (nu supleant) al 

membrului Consiliului național care decade din funcție - A se 

vederea propunerea de la Art. 29 alin. (10) în acest sens. Nu se 

consideră acceptabil membrii titulari ai Consiliului național să 

poată fi înlocuiți și de candidații  nealesi, de pe lista scrutinului 

desfasurat la nivelul Conferintei  teritoriale. De asemenea, nu este 

oportună propunerea ca un membru ales în  Consiliului National să 

își piardă această calitate la 2 absențe consecutive.  

DA

Modelul de reprezentare a fost rectificat conform deciziei Consiliului Național din 26 iunie 

2017.
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Propunere ref. Art. 29: anularea modificărilor GL, precum si a modificărilor din alte 

articole corelate cu acestea: alin (3) , (4), {5), (6)(8), (9). Propunere: (3)Consiliul 

national alege, dintre membrii săi, candidații, pe domenii de responsabilitate, 

Colegiul director, format din 5 vicepreședinți și un trezorier, prin vot secret al 

majorității membrilor  prezenți ai Consiliului naţional. Motivare: propunere  de 

anulare si amendament, potrivit  Legii 184  -2001,   Art. 30(2) "Vicepreședinții 

Ordinului Arhitecţilor din Romania sunt înlocuitori de drept ai președintelui , în 

ordinea stabilită de Conferinta naţională." Și potrivit Legii 184 -2001, Art. 31. (2) 

"Colegiul director este ales cu votul majorității  membrilor Consiliului naţional." 

Legea nu face referire la dreptul Presedintelui de a desemna vicepreseditii si/sau 

Colegiul Director, acest drept fiind atribuit de lege reprezentantilor delegati in 

Conferinta Nationala - prin ordinea numarului de voturilor si Consiliului National - 

prin votul de  distribuire  a functiilor  acestora  (vezi art. de mai sus). Presedintele 

trebuie sa respecte normele morale si juridice ale organizatiei, nu poate uzurpa 

dreptul de vot al delegatilor la Conferinta nationala si a membrilor alesi ai Consiliului 

national, libertatea acestora de a-si exercita atat a functiilor in care au fast alesi, cat 

si dreptul de vot potrivit propriilor  convingeri.  [Gabriela MIRCEA]                                                                                  

NU Ref. amendament propus la Art. 29 alin. (3) de Gabriela Mircea: 

nu se acceptă întrucât prevederea propusă de G.L. nu contravine 

prevederilor legale și este necesară. Având în vedere modificările 

propuse pentru Consiliul Național, considerăm că în componența 

CD nu ar trtebui să se regăsească membri ai Consiliului Național, 

pentru a asigura astfel o separare clară a responsabilităților. 

Trebuie avut în vedere și rolul de control pe care îl are Consiliul 

Național față de Colegiul Director. În condițiile în care membrii 

Colegiului Director ar face parte dintr-un CN redus ca volum, 

considerăm că funcția de control ar putea fi slăbită. Precizăm de 

asemenea, că Vicepreședinții sunt propuși de către Președinte dar 

aleși de către Consiliul Național și în reglementarea curentă.

(1)Între reuniunile Conferinţei naţionale, activitatea 

Ordinului este coordonată de Consiliul naţional. 

Două treimi din numărul membrilor Consiliului 

naţional vor fi arhitecţi cu drept de semnătură.

(2)Prima şedinţă a Consiliului naţional se va ţine în 

primele 15 zile care urmează alegerilor, în urma 

convocării de către preşedintele Ordinului.

(3)Consiliul naţional alege, dintre membrii săi, 

candidaţii la propunerea preşedintelui Ordinului, 

pe domenii de responsabilitate, Colegiul director, 

format din 5 vicepreşedinţi şi un trezorier, prin vot 

secret al majorităţii membrilor prezenţi.

(3)Consiliul naţional alege, dintre membrii săi  

Consiliilor teritoriale de conducere, candidaţii la 

propunerea președintelui Ordinului, pe domenii 

de responsabilitate, Colegiul director, format din 

5 vicepreşedinţi şi un trezorier, prin vot secret al 

majorităţii membrilor prezenţi.

Notă: se revine la prevederea actuală, cu o singură modificare 

pentru clarifcare. (3)Consiliul naţional alege, dintre membrii săi, 

candidaţii la propunerea preşedintelui Ordinului, pe 

domenii de responsabilitate, Colegiul director, 

format din 5 vicepreşedinţi şi un trezorier, prin vot 

secret al majorităţii membrilor prezenţi.

DA

Modelul de reprezentare a fost rectificat conform deciziei Consiliului Național din 26 iunie 

2017.

(4)Sunt declaraţi aleşi membri ai Colegiului director 

acei candidaţi care obţin numărul cel mai mare de 

voturi, în ordine descrescătoare, dar nu mai puţin 

de jumătate plus unu dintre voturile valabil 

exprimate. În condiţiile în care una sau mai multe 

propuneri nu a/au întrunit cel puţin jumătate plus 

unu dintre voturile valabil exprimate, preşedintele 

poate propune alt/alţi candidat/candidaţi. Dacă nici 

aceştia sau unii dintre aceştia nu au întrunit 

numărul de voturi necesare, sarcina desemnării 

revine Consiliului naţional. Procesul desemnării 

Colegiului director trebuie încheiat la prima şedinţă 

a acestuia.

(4)Sunt declaraţi aleşi membri ai Colegiului 

director acei candidaţi care obţin numărul cel mai 

mare de voturi, în ordine descrescătoare, dar nu 

mai puţin de jumătate plus unu dintre voturile 

valabil exprimate. În condiţiile în care una sau mai 

multe propuneri nu a/au întrunit cel puţin 

jumătate plus unu dintre voturile valabil 

exprimate, preşedintele poate propune alt/alţi 

candidat/candidaţi. Dacă nici aceştia sau unii 

dintre aceştia nu au întrunit numărul de voturi 

necesare, sarcina desemnării revine Consiliului 

naţional. Procesul desemnării Colegiului director 

trebuie încheiat la prima şedinţă a acestuia. 

(4)Sunt declaraţi aleşi membri ai Colegiului director 

acei candidaţi care obţin numărul cel mai mare de 

voturi, în ordine descrescătoare, dar nu mai puţin de 

jumătate plus unu dintre voturile valabil exprimate. 

În condiţiile în care una sau mai multe propuneri nu 

a/au întrunit cel puţin jumătate plus unu dintre 

voturile valabil exprimate, preşedintele poate 

propune alt/alţi candidat/candidaţi. Dacă nici aceştia 

sau unii dintre aceştia nu au întrunit numărul de 

voturi necesare, sarcina desemnării revine 

Consiliului naţional. Procesul desemnării Colegiului 

director trebuie încheiat la prima şedinţă a acestuia. 

(4)Sunt declaraţi aleşi membri ai Colegiului 

director acei candidaţi care obţin numărul cel mai 

mare de voturi, în ordine descrescătoare. În 

condiţiile în care una sau mai multe propuneri nu 

a/au obținut numărul de voturi în condițiile 

alineatului anterior, preşedintele poate propune 

alt/alţi candidat/candidaţi. Dacă nici aceștia sau 

unii dintre aceştia nu au întrunit numărul de 

voturi necesare, sarcina desemnării revine 

Consiliului naţional. Procesul desemnării 

Colegiului director trebuie încheiat la prima 

şedinţă a Consiliului național.

(4)Sunt declaraţi aleşi membri ai Colegiului director 

acei candidaţi care obţin numărul cel mai mare de 

voturi, în ordine descrescătoare. În condiţiile în care 

una sau mai multe propuneri nu a/au obținut 

numărul de voturi prevăzut de alineatului anterior, 

preşedintele poate propune alt/alţi 

candidat/candidaţi. Dacă nici aceștia sau unii dintre 

aceştia nu au întrunit numărul de voturi necesare, 

sarcina desemnării revine Consiliului naţional. 

Procesul desemnării Colegiului director trebuie 

încheiat la prima şedinţă a Consiliului național.

Modelul de reprezentare a fost rectificat conform deciziei Consiliului Național din 26 iunie 

2017.

(5)După alegerea Colegiului director, Consiliul 

naţional va proceda la distribuirea funcţiilor, în 

ordinea descrescătoare a numărului de voturi 

obţinut de fiecare membru al Colegiului director, şi 

va nominaliza înlocuitorii de drept ai preşedintelui, 

în ordinea stabilită de Conferinţa naţională.

(5)După alegerea Colegiului director, Consiliul 

naţional va proceda la distribuirea funcţiilor, în 

ordinea descrescătoare a numărului de voturi 

obţinut de fiecare membru al Colegiului director, 

şi va nominaliza înlocuitorii de drept ai 

preşedintelui, în ordinea stabilită de Conferinţa 

naţională.

(5)După alegerea Colegiului director, Consiliul 

naţional va proceda la distribuirea funcţiilor, în 

ordinea descrescătoare a numărului de voturi 

obţinut de fiecare membru al Colegiului director, şi 

va nominaliza înlocuitorii de drept ai preşedintelui, 

în ordinea stabilită de Conferinţa naţională.

(5)După alegerea membrilor Colegiului director, 

Consiliul naţional va proceda la distribuirea 

domeniilor de responsabilitate în funcție de 

competențele acestora, în consens cu 

Președintele, şi va nominaliza înlocuitorii de drept 

ai preşedintelui, în ordinea stabilită de Conferinţa 

naţională. 

(5)După alegerea membrilor Colegiului director, 

Consiliul naţional va proceda la distribuirea 

domeniilor de responsabilitate în funcție de 

competențele acestora, în consens cu Președintele, 

şi va nominaliza înlocuitorii de drept ai 

preşedintelui, în ordinea stabilită de Conferinţa 

naţională. 

Modelul de reprezentare a fost rectificat conform deciziei Consiliului Național din 26 iunie 

2017.

(6) Membrii Consiliului naţional, alţii decât 

preşedinţii filialelor, pot face parte dintr-un grup de 

lucru, dintre cele constituite în domeniile 

prevăzute la art. 35 alin. (1), pentru care vor opta la 

prima şedinţă a Consiliului naţional după alegerea 

acestuia.

(6) Membrii Consiliului naţional, alţii decât 

preşedinţii filialelor, pot coordona un face parte 

dintr-un grup de lucru, dintre cele constituite în 

domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1), pentru 

care vor opta la prima şedinţă a Consiliului 

naţional după alegerea acestuia.

(6) Membrii Consiliului naţional, alţii decât 

preşedinţii filialelor, pot coordona un face parte 

dintr-un grup de lucru, dintre cele constituite în 

domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1), pentru care 

vor opta la prima şedinţă a Consiliului naţional după 

alegerea acestuia.

(7) Oricare dintre membrii Consiliului naţional 

decade de drept din această funcţie dacă:

(7) Oricare dintre membrii Consiliului naţional 

decade de drept din această funcţie dacă:

(7) Oricare dintre membrii Consiliului naţional 

decade de drept din această funcţie dacă:

a)s-a aplicat împotriva sa o sancţiune disciplinară; a) s-a aplicat împotriva sa o sancţiune disciplinară; a) s-a aplicat împotriva sa o sancţiune disciplinară; 

b)instanţa judecătorească pronunţă o hotărâre definitivă de condamnare a sa pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau aplică sancţiunea complementară a interdicţiei de exercitare a acestei profesii.

b) instanţa judecătorească pronunţă o hotărâre 

definitivă de condamnare a sa pentru fapte 

penale legate de exercitarea profesiei de arhitect 

sau aplică sancţiunea complementară a 

interdicţiei de exercitare a acestei profesii. 

b) instanţa judecătorească pronunţă o hotărâre 

definitivă de condamnare a sa pentru fapte penale 

legate de exercitarea profesiei de arhitect sau aplică 

sancţiunea complementară a interdicţiei de 

exercitare a acestei profesii. 

c) acumulează 3 absențe consecutive nemotivate.
Ar fi mai important să nu acumuleze 3 absențe pe tot parcursul mandatului (nu 

neapărat consecutive). [Filiala Teritorială OAR Transilvania, prin Oana Bucea]

DA, pațial Ref. Amendament propus la Art. 29 alin. (7) lit c) de Filiala 

Teritorială OAR Transilvania, prin Oana Bucea: se accepătă parțial 

în sensul de a impune cerința de a nu cumula mai mult de 5 

absențe pe tot parcursul mandatului de membru al Consiliului 

național.

c) acumulează 3 absențe consecutive nemotivate 

sau 5 absențe nemotivate pe perioada mandatului.

DA
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(8) Oricare dintre membrii Consiliului naţional 

poate decade din funcţie pentru 3 absenţe 

consecutive nemotivate sau pentru alte fapte. 

Consiliul naţional constată decăderea din funcţie a 

unui membru al său pe baza unui raport de 

cercetare prealabilă, întocmit de o comisie formată 

din 3 membri ai săi desemnaţi de către acesta prin 

hotărâre.

(8) Oricare dintre membrii Consiliului naţional 

poate decade din funcţie pentru 3 absenţe 

consecutive nemotivate sau pentru alte fapte. 

Consiliul naţional constată decăderea din funcţie a 

unui membru al său pe baza unui raport de 

cercetare prealabilă, întocmit de o comisie 

formată din 3 membri ai săi desemnaţi de către 

acesta prin hotărâre 

Propunere: Eliminarea alin. (8) Filiala este obligată să asigure participarea  

reprezentatului său în Consiliul național. Dacă membrul titular a decăzut din 

drepturi, acesta va fi înlocuit de supleant.

Motivație: Prevederea prin care filiala are obligația (oricum, are nu este) este o 

prevedere absurdă aceasta neavând pârghi de constrângere. Trebuie înțeles că, deși 

membru al filialei pe care o reprezintă, membrul este ales de Conferința națională 

așa încât acesta trebuie să aibă deplina libertate de decizie, asupra votului și asupra 

participării la ședințe sau în alte grupuri de lucru. Altfel explicat, este ca și cum un 

deputat sau senator ar fi constrâns de alegători să facă numai ceea ce aceștia cred și 

când ei cred. În condițiile în care se va lua decizia ca toate costurile de reprezentare 

în Consiliul național să fie suportate de filiale – lucru discutabil având în vedere că 

Bucureștiul cu cel mai mare buget n-ar avea costuri de suportat – prevederea s-ar 

putea formula astfel: Filiala are obligația să asigure suportarea costurilor de 

participare a reprezentatului său în Consiliul național, respectiv, transport, cazare și 

diurnă, după caz. Referitor la „membru supleant”, a se vedea obiecția de la 

amendamentul 6 care explică de ce acesta nu poate fi ales în Conferința națională și 

nu poate fi înlocuitorul unui alt membru.  [Adrian-Florin Ionașiu]

DA, parțial Ref. Amendament propus la Art. 29 alin. (8) de Adrian-Florin 

Ionașiu:  se acceptă parțial. Deși nu a fost preluată întocmai 

formularea propusă, în ceea ce privește asigurarea costurilor și 

înlocuirea, a fost preluată ideea de înlocuitor, nu de supleant.

(8) Oricare dintre membrii Consiliului naţional poate 

decade din funcţie pentru 3 absenţe consecutive 

nemotivate sau pentru alte fapte. Consiliul naţional 

constată decăderea din funcţie a unui membru al 

său pe baza unui raport de cercetare prealabilă, 

întocmit de o comisie formată din 3 membri ai săi 

desemnaţi de către acesta prin hotărâre 

DA

(8) Filiala este obligată să asigure participarea 

reprezentatului său în Consiliul național. Dacă 

membrul titular a decăzut din drepturi, acesta va 

fi înlocuit de supleant. 

(8) Filiala este obligată să asigure costurile de 

participare ale reprezentanților săi în Consiliul 

național.

DA

Modificat în urma celor discutate în Ședința CN din 26 iunie 2017 - A fost eliminată 

prevederea "Dacă membrul titular a decăzut din drepturi, acesta va fi înlocuit de 

supleant". Se face referire la înlocuirea membrilor decăzuți la alin. (10) mai jos

(9) Consiliul naţional constată decăderea din 

funcţie a unui membru al său pe baza unui raport 

de cercetare prealabilă, întocmit de o comisie 

formată din 3 membri ai săi desemnați de către 

acesta prin hotărâre, în colaborare cu conducerea 

filialei respective.

(9) Consiliul naţional constată decăderea din funcţie 

a unui membru al său pe baza unui raport întocmit 

de Colegiul director. 

DA

(10) În cazul în care un membru al Consiliului 

național renunță sau decade din această  funcție, 

locul acestuia va fi preluat, pentru restul 

mandatului, de următorul candidat clasat pe lista 

scrutinului prevăzut la Art. 26 din prezentul 

regulament. DA

Art. 30: Atribuţiile Consiliului naţional

(1)Consiliul naţional are următoarele atribuţii:

a)numeşte Comitetul de organizare a Conferinţei 

naţionale şi secretariatul acesteia;

b)stabileşte documentele care vor fi supuse 

aprobării/ adoptării Conferinţei naţionale;

c)avizează organizarea/organigrama aparatului 

administrativ al Ordinului;

d)aprobă sistemul de informaţii asupra costurilor 

pentru proiectarea de arhitectură;

e)aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al 

Ordinului şi bugetul timbrului arhitecturii, precum 

şi rectificările acestora, efectuate pe parcursul 

anului; bugetele anuale de venituri şi cheltuieli ale 

filialelor, aprobate de consiliile de conducere 

teritoriale, se constituie anexe la bugetul de 

venituri şi cheltuieli al Ordinului;

f)aprobă grila privind remunerarea membrilor 

forurilor de conducere şi ai comisiilor alese şi/sau 

numite la nivelul organizaţiei profesionale;

f) aprobă grila privind principiile și limitele de 

remunerare a membrilor forurilor de conducere și 

ai comisiilor alese și/numite și a aparatului 

administrativ la nivelul organizației profesionale;

f) aprobă grila privind principiile și limitele de 

remunerare a membrilor forurilor de conducere și ai 

comisiilor alese și/numite și a aparatului 

administrativ la nivelul organizației profesionale;

g)analizează modul de gestiune a patrimoniului şi 

bugetului Ordinului şi face descărcarea anuală de 

gestiune a Ordinului;

h)aprobă regulamentul-cadru pentru organizarea 

concursurilor de arhitectură, amenajare urbană şi 

peisagistică;

i)soluţionează contestaţiile depuse împotriva 

hotărârilor Colegiului director;

j)emite avize consultative la proiectele de acte 

normative iniţiate de Ordin referitoare la 

exercitarea profesiei de arhitect sau care se referă 

la domeniul arhitecturii şi urbanismului;

k)aplică sancţiunile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. 

c) şi d) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;

k)aplică sancţiunile prevăzute la art. 38 39 alin. (2) 

lit. c) şi d) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

k)aplică sancţiunile prevăzute la art. 38 39 alin. (2) 

lit. c) şi d) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

l)iniţiază propuneri de reglementări legislative şi 

normative specifice, în vederea promovării lor, 

potrivit legii;

m)analizează şi dispune, după caz, controlul 

filialelor teritoriale cu privire la alcătuirea tabloului 

teritorial, colectarea cotizaţiei, funcţionarea 

forurilor de conducere, constituirea bazei de date 

sau pentru alte situaţii aprobate de Consiliul 

naţional şi stabileşte tematica şi membrii săi care 

vor efectua controlul;

n)aprobă regulamentele de organizarea şi 

funcţionare a comisiilor alese ale Ordinului;

o)numeşte comisiile Ordinului, altele decât cele 

alese, şi aprobă regulamentele de organizare şi 

funcţionare ale acestora;

p)aprobă Normele metodologice privind efectuarea 

stagiului pentru dobândirea dreptului de 

semnătură;

q)aprobă regulamentele de organizare şi 

funcţionare ale grupurilor de lucru constituite la 

nivelul Ordinului şi desemnează reprezentanţii 

Ordinului în grupurile de lucru ale organizaţiilor 

internaţionale;

r)aprobă Normele metodologice de acordare a 

dreptului de semnătură;

r)aprobă Normele metodologice de evaluarea în 

vederea acordareării a dreptului de semnătură;

r)aprobă Normele metodologice de evaluare în 

vederea acordareării a dreptului de semnătură;

s)aprobă rapoartele de activitate ale filialelor 

teritoriale, analizează rapoartele de activitate 

întocmite de Colegiul director, comisiile şi grupurile 

de lucru ale Ordinului şi, după caz, dispune măsuri 

pentru îmbunătăţirea activităţii sau alte măsuri 

necesare;

s)aprobă rapoartele de activitate ale filialelor 

teritoriale, analizează rapoartele de activitate 

întocmite de Colegiul director, comisiile şi 

grupurile de lucru ale Ordinului şi, după caz, 

dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii 

sau alte măsuri necesare;

s)aprobă rapoartele de activitate ale filialelor 

teritoriale, analizează rapoartele de activitate 

întocmite de Colegiul director, comisiile şi grupurile 

de lucru ale Ordinului şi, după caz, dispune măsuri 

pentru îmbunătăţirea activităţii sau alte măsuri 

necesare;
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s) analizează, pe baza rapoartelor de activitate 

prezentate, activitatea anuală a filialelor 

teritoriale, a colegiului director, a președintelui, a 

comisiilor și grupurilor de lucru ale Ordinului şi, 

după caz, dispune măsuri pentru îmbunătăţirea 

activităţii sau alte măsuri necesare;

s) analizează, pe baza rapoartelor de activitate 

prezentate, activitatea anuală a filialelor teritoriale, 

a colegiului director, a președintelui, a comisiilor și 

grupurilor de lucru ale Ordinului şi, după caz, 

dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii sau 

alte măsuri necesare;

ş)aprobă Programul naţional de formare 

profesională continuă, la propunerea Colegiului 

director;

ş) aprobă Planul Național de Dezvoltare Profesională 

Continuă a Membrilor Ordinului Arhitecților din 

România, Metodologia de stagiu, Normele privind 

atribuirea finanțărilor din Timbrul Arhitecturii de 

către Ordinul Arhitecților din România, precum și 

alte regulamente și proceduri specifice privind  

asigurarea transparenței privind achizițiile în cadrul 

organizației, la propunerea Colegiului director;

t)întocmeşte raportul privind activitatea îndeplinită 

pe parcursul mandatului şi îl supune aprobării 

Conferinţei naţionale;

ţ)aprobă procedura de acreditare a lectorilor 

pentru susţinerea cursurilor din cadrul 

conferinţelor de stagiu şi a cursurilor stabilite prin 

Programul naţional de formare profesională 

continuă a membrilor;

ţ) aprobă procedura de acreditare a lectorilor pentru 

susţinerea cursurilor din cadrul conferinţelor de 

stagiu şi a cursurilor stabilite prin Programul 

naţional de formare profesională continuă a 

membrilor Planul Național de Dezvoltare 

Profesională Continuă a Membrilor Ordinului 

Arhitecților din România;

u)aprobă criteriile şi procedura de acordare a 

distincţiilor şi instituirea titlului de "membru de 

onoare";

v)constată decăderea de drept din funcţie a 

membrilor forurilor de conducere şi ai comisiilor 

alese ale Ordinului, în cazul aplicării unei sancţiuni 

disciplinare sau în cazul prevederilor art. 41 din 

Legea 184/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;

v) constată decăderea de drept din funcţie a 

membrilor forurilor de conducere şi ai comisiilor 

alese ale Ordinului, în cazul aplicării unei sancţiuni 

disciplinare sau în cazul prevederilor art. 41 din 

Legea 184/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare art. 29 alin. 7 lit. b);

v) constată decăderea de drept din funcţie a 

membrilor forurilor de conducere şi ai comisiilor 

alese ale Ordinului, în cazul aplicării unei sancţiuni 

disciplinare sau în cazul prevederilor art. 41 din 

Legea 184/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare art. 29 alin. 7 lit. b);

x) constată decăderea din funcţie a membrilor 

forurilor de conducere şi ai comisiilor alese ale 

Ordinului, în cazul nerespectării hotărârilor 

adoptate de forurile de conducere sau în cazul a 3 

absenţe consecutive nemotivate de la şedinţele 

forurilor ori comisiilor în care au fost aleşi;

y)aprobă regulamentul privind constituirea, 

organizarea şi gestionarea bazelor de date 

constituite la nivelul Ordinului şi filialelor teritoriale 

şi aprobă mecanismele şi procedurile prevăzute la 

art. 2 alin. (2) lit. e).

z) elaborează și aprobă coduri și proceduri 

operaționale pentru derularea activităților 

administrative și profesionale;

z) elaborează și aprobă proceduri operaționale 

pentru derularea activităților administrative și 

profesionale;

aa) aprobă, la propunerea Colegiului Director, 

formarea și organizarea unor Centre Teritoriale de 

Competență, care vor coordona regional activitățile 

de dezvoltare profesională continuă, organizarea de 

concursuri de arhitectură și după caz, derularea de 

proiecte culturale și editoriale.

DA

Notă: a fost modificat cuvântul formare  în dezvoltare profesională pentru a corela 

această prevedere cu denumirea acestor programe, utilizată în tot cuprinsul 

regulametului.

(2)Consiliul naţional poate delega Colegiului 

director unele atribuţii ce îi sunt conferite prin 

prezentul regulament.

Art. 31: Şedinţele Consiliului naţional

(1)Consiliul naţional se întruneşte în şedinţe 

ordinare, de regulă, trimestrial, la convocarea 

preşedintelui.

(2)Convocarea şedinţelor ordinare ale Consiliului 

naţional se face cu cel puţin 15 zile înainte şi 

cuprinde locul, data, ora de desfăşurare, ordinea de 

zi propusă, lista materialelor supuse dezbaterii şi 

data până la care se transmit acestea, dar nu mai 

târziu de 7 zile înainte de şedinţă, împreună cu 

propunerile de hotărâri.

(3)Preşedintele poate convoca şedinţa Consiliului 

naţional ori de câte ori consideră necesar, cu avizul 

prealabil al Colegiului director. Preşedintele are 

obligaţia de a convoca Consiliul naţional în termen 

de 10 zile de la solicitarea scrisă a două treimi din 

numărul membrilor Colegiului director sau ai 

Consiliului naţional.

(4)Ordinea de zi a şedinţelor este fixată de 

preşedinte, după consultarea prealabilă a 

Colegiului director.

(4.1) În ultima ședință din fiecare an, Consiliul 

național stabilește calendarul și tematica generală a 

ședințelor din anul următor. Acestea vor fi 

comunicate filialelor în vederea coordonării cu 

calendarul și tematica ședințelor consiliilor de 

conducere teritoriale. DA

(5)Şedinţa este considerată statutară în prezenţa 

majorităţii simple a membrilor Consiliului naţional, 

cu excepţia şedinţei de alegere a membrilor 

Colegiului director, la care cvorumul este de cel 

puţin două treimi din numărul membrilor.

(5) Şedinţa este considerată statutară în prezenţa 

majorităţii simple a membrilor Consiliului naţional, 

cu excepţia şedinţei de alegere a membrilor 

Colegiului director, la care cvorumul este de cel 

puţin două treimi din numărul membrilor.

(5.1) La începutul ședinței și la momentul votului, 

Secretarul general verifică și informeză Președintele 

cu privire la îndeplinirea cvorumului.

DA

(5.2) În cazul în care cvorumul necesar adoptării 

hotărârilor de către Consiliul național nu poate fi 

asigurat pentru două ședințe consecutive pe 

parcursul a șase luni, Consiliul național va fi dizolvat 

de drept. DA

(6)Votul este deschis, cu excepţia celui pentru 

alegerea membrilor Colegiului director sau în cazul 

altor situaţii stabilite de către Consiliul naţional, iar 

hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă a 

membrilor prezenţi, incluzând în aceasta şi votul 

preşedintelui Ordinului.

(6)Votul este deschis, cu excepţia celui pentru 

alegerea membrilor Colegiului director sau în 

cazul altor situaţii stabilite de către Consiliul 

naţional, iar hotărârile se adoptă cu majoritatea 

simplă de voturi a membrilor prezenţi, incluzând 

în aceasta şi votul preşedintelui Ordinului.
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(6)Votul este deschis, cu excepţia celui pentru 

alegerea membrilor Colegiului director sau în cazul 

altor situaţii stabilite de către Consiliul naţional, iar 

hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor  simplă 

a membrilor prezenţi, incluzând în aceasta şi votul 

preşedintelui Ordinului.

DA

(7)În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul naţional 

adoptă hotărâri şi emite avize.

(8)În aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. v), 

Consiliul naţional constată, prin hotărâre, 

decăderea de drept din funcţie a unui membru al 

forurilor de conducere sau al unei comisii alese a 

Ordinului.

(9)În aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x), 

Consiliul naţional constată, prin hotărâre, 

decăderea din funcţie pe baza unui raport de 

cercetare prealabilă, întocmit de o comisie formată 

din 3 membri ai săi desemnaţi prin hotărâre.

(9)În aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x), 

Consiliul naţional constată, prin hotărâre, 

decăderea din funcţie pe baza unui raport de 

cercetare prealabilă, întocmit de o comisie 

formată din 3 membri ai săi desemnaţi prin 

hotărâre, în colaborare cu conducerea filialei 

respective.

(9)În aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x), 

Consiliul naţional constată, prin hotărâre, decăderea 

din funcţie pe baza unui raport de cercetare 

prealabilă, întocmit de o comisie formată din 3 

membri ai săi desemnaţi prin hotărâre. întocmit de 

Colegiul director.
DA

(10) La a doua şedinţă după alegerea sa, Consiliul 

naţional va aproba propriul regulamentul de 

organizare şi funcţionare cu votul a două treimi din 

numărul membrilor prezenţi.

(10) La a doua şedinţă după alegerea sa, Consiliul 

naţional va aproba propriul regulamentul de 

organizare şi funcţionare cu votul a două treimi 

din numărul de voturi exprimate de 

reprezentanții filialelor membrilor prezenţi.

(11)Şedinţele Consiliului naţional sunt consemnate 

într-un proces-verbal semnat de preşedinte şi 

secretarul general al Ordinului. Procesul-verbal al 

fiecărei şedinţe, însoţit de materialele votate, va fi 

transmis filialelor şi membrilor Consiliului naţional, 

în termen de cel mult 15 zile lucrătoare.

(12) Şedinţele Consiliului naţional sunt conduse de 

preşedintele Ordinului.

(13)Membrii Consiliului naţional se pot reuni şi în 

afara şedinţelor de consiliu, în vederea pregătirii 

dosarelor şi pentru a da curs deciziilor, fără ca la 

aceste reuniuni să se poată adopta hotărâri sau să 

se emită avize.

(13) Membrii Consiliului naţional se pot reuni şi în 

afara ședințelor de consiliu, la propunerea  

Președintelui, în vederea pregătirii dosarelor 

regulamentului de organizare şi funcționare a 

Consiliului sau a altor documente ce urmează a fi 

discutate în cadrul ședințelor şi/ sau pentru a da 

curs deciziilor, fără ca la aceste reuniuni să se poată 

adopta hotărâri sau să se emită avize.

(14)Pentru realizarea atribuţiilor sale, Consiliul 

naţional poate atribui misiuni de studiu sau reflexie 

unuia ori altuia dintre membrii săi şi poate forma 

cu această ocazie, în subordinea persoanei 

respective, un grup de lucru, ale cărui componenţă 

şi sarcini trebuie stabilite printr-o hotărâre a 

Consiliului naţional. Această procedură trebuie 

urmată şi în cazul grupului/grupurilor de lucru din 

subordinea vicepreşedinţilor şi a trezorierului.

(15) Membrii Consiliului național vor întocmi 

rapoarte anuale de activitate care vor fi transmise 

Colegiului director al Ordinului și prezentate în 

prima ședință din anul următor a Consiliului de 

conducere teritorial al filialei din care fac parte.

DA

SECŢIUNEA 4: Colegiul director

Art. 32: Colegiul director

(1)Colegiul director coordonează activitatea 

curentă a Ordinului.

(2)Colegiul director este format din 7 membri, 

dintre care preşedintele, 5 vicepreşedinţi şi un 

trezorier.

(3)Vicepreşedinţii şi trezorierul sunt incompatibili 

cu funcţia de preşedinte al unei filiale teritoriale.

(3)Vicepreşedinţii şi trezorierul sunt incompatibili 

cu funcţia de preşedinte al unei filiale teritoriale 

dar și cu cea de membru într-o comisie aleasă 

atât la nivelul Ordinului, cât şi la nivelul filialelor.

(3)Vicepreşedinţii şi trezorierul sunt incompatibili cu 

funcţia de preşedinte al unei filiale teritoriale dar și 

cu cea de membru într-o comisie aleasă atât la 

nivelul Ordinului, cât şi la nivelul filialelor.

(4)Cel puţin două treimi din numărul membrilor 

Colegiului director trebuie să fie arhitecţi cu drept 

de semnătură.

(5)Colegiul director poate fi revocat în totalitatea 

lui sau în parte în cazul în care se află în 

imposibilitatea de a-şi îndeplini mandatul ori când 

se constată neîndeplinirea misiunilor asumate de 

către acesta sau, după caz, de către unii membri ai 

acestuia.

(6)Revocarea vicepreşedinţilor şi a trezorierului sau 

a unora dintre aceştia se face de către Consiliul 

naţional, după constatarea celor prevăzute la alin. 

(5).

Colegiul director este un organism executiv care 

ajută președintele la exercitarea operativă a 

atribuțiilor sale și este subordonat acestuia și 

Consiliului național. Consiliului național poate 

stabili la propunerea președintelui modificarea 

atribuțiilor și ariei de activitate și răspundere a 

vicepreședinților

Propunere: eliminarea paragrafului introdutiv "Colegiul director este un organism 

executiv care ajută președintele la exercitarea operativă a atribuțiilor  sale  și  este  

subordonat  acestuia  și  Consiliului național. Consiliului național poate stabili la 

propunerea președintelui modificarea atribuțiilor și ariei de activitate și răspundere 

a vicepreședinților". Motivație: Conform Art. 27 din Legea 184/2001, republicată, 

Colegiul director este un for de conducere ales care, conform Art. 32, alin (1) 

coordonează activitatea curentă a Ordinului Arhitecţilor din România, (așa cum este 

precizat de altfel și în articolul precedent, 32, la alin. (1) din ROF: „Colegiul director 

coordonează activitatea curentă a Ordinului”). În aceste condiții, Colegiul director ca 

for ales nu poate fi subordonat Președintelui Ordinului, care are doar rolul conferit 

de lege, conform art.32, și care prezidează ședințele acestui for, așa cum am arătat 

deja la amendamentul 3 ce se înțelege prin aceasta, având un vot.  [Adrian-Florin 

Ionașiu]

DA, parțial Se acceptă parțial amendamentul propus la Art. 33 alin. (1) de 

Adrian-Florin Ionașiu, în sensul reformulării acestei prevederi în 

acord cu prevederile Legii 184/2001.                                                                                              

Colegiul director este un organism executiv care 

coordonează activitatea curentă a Ordinului. 

Consiliului național poate stabili la propunerea 

președintelui modificarea atribuțiilor și ariei de 

activitate și răspundere a vicepreședinților.

Propunere ref. Art. 33: anularea paragrafului introductiv și a celorlalte articole 

corelate cu acestea. Motivare: propunerea încalcă flagrant prevederile Legii 184-

2001, Art.  31. -(1) "Activitatea  curenta  a Ordinului Arhitecților din Romania este 

coordonata de Colegiul director." Președintele trebuie sa respecte normele morale 

si juridice ale organizației, nu poate uzurpa rolul si atribuțiile forurilor de conducere 

alese ale OAR. Potrivit legii, conducerea organizației este reprezentativa si se 

exercita prin forurile  alese, aceste foruri nefiind subordinate președintelui.  

[Gabriela MIRCEA] 

NU Ref. propunerea formulată de Gabriela Mircea ref. Art. 33: nu se 

acceptă anularea paragrafului introductiv și a celorlalte articole 

corelate cu acestea. Acestea au for amendamente și corespund 

prevederilor Legii 184/2001. 

(1)Colegiul director are următoarele atribuţii:

a)coordonează activitatea de pregătire a 

Conferinţei naţionale;

(6)Votul este deschis, cu excepţia celui pentru 

alegerea membrilor Colegiului director sau în cazul 

altor situaţii stabilite de către Consiliul naţional, iar 

hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă a 

membrilor prezenţi, incluzând în aceasta şi votul 

preşedintelui Ordinului.

(6)Votul este deschis, cu excepţia celui pentru 

alegerea membrilor Colegiului director sau în 

cazul altor situaţii stabilite de către Consiliul 

naţional, iar hotărârile se adoptă cu majoritatea 

simplă de voturi a membrilor prezenţi, incluzând 

în aceasta şi votul preşedintelui Ordinului.

Art. 33: Atribuţiile Colegiului director
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b)pregăteşte organizarea/organigrama aparatului 

administrativ al Ordinului şi o supune avizării 

Consiliului naţional;

c)pregăteşte şi supune aprobării Consiliului naţional 

sistemul de informaţii asupra costurilor pentru 

proiectarea de arhitectură, Programul naţional de 

formare continuă a membrilor, proiectele de 

regulamente şi norme metodologice prevăzute la 

art. 30 alin. (1), precum şi proiectele de acte 

normative specifice profesiei de arhitect;

d)întocmeşte proiectul bugetului anual de venituri 

şi cheltuieli şi al bugetului timbrului arhitecturii şi 

le supune aprobării Consiliului naţional, inclusiv 

rectificările acestora;

e)asigură informarea membrilor şi a filialelor 

asupra problemelor specifice şi deciziilor luate;

f)organizează primirea în profesie, potrivit legii şi 

prezentului regulament;

g)dispune publicarea Tabloul Naţional al 

Arhitecţilor în Monitorul Oficial al României, Partea 

I;

h)stabileşte procedura şi modul de constituire a 

evidenţei operelor de arhitectură, inclusiv planşele, 

machetele şi lucrările grafice ce formează 

proiectele de arhitectură, elaborate de membri şi 

depuse la filialele teritoriale pentru a primi dată 

certă;

i)verifică legalitatea înfiinţării şi/sau reorganizării 

filialelor teritoriale, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, ale prezentului regulament şi ale 

Regulamentului-cadru pentru filialele teritoriale;

j)aprobă regulamentul intern privind funcţionarea 

aparatului administrativ al Ordinului;

k)coordonează modul de administrare şi gestionare 

a bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi a 

bugetului timbrului arhitecturii, precum şi a 

patrimoniului Ordinului;

l)numeşte secretarul general al Ordinului;
l) numeşte secretarul general directorul executiv  

al Ordinului;

Propunere: păstrarea actualei formulări respectiv „l) numeşte secretarul general al 

Ordinului;”

Obs.: În acest sens se propune și modificarea la toate articolele unde a fost înlocuită 

această denumire. Motivație: Denumirea de secretar general a fost aleasă pentru 

similitudinea ei cu cea de secretar executiv din cadrul filialelor și pentru a exprima 

poziția acestui post cu responsabilități multiple și care coordonează un număr mai 

mare de oameni și activități. Termenul este folosit și la alte instituții, unele chiar 

foarte prestigioase:, precum Secretarul General al Națiunilor Unite sau Secretar 

General al NATO. Spre exemplu „la Academia Română, secretar general este numit 

managerul instituției, membru al Prezidiului. Conform statutului Academiei, 

secretarul general conduce aparatul de lucru al Academiei și are responsabilitatea 

patrimoniului acesteia.” (conform wikipedia)  [Adrian-Florin Ionașiu]                                                                                                               

DA Se acceptă toate amendamentele propuse, astfel că se amulează 

propunerea privind adoptarea termenului de director executiv și 

se revine la denumirea de secretar general. 

Cu privire la propunerile de modificare a art. 33, alin. 1, lit. l din  Regulament, 

manifestăm rezerve, nefiindu-ne clare raţiunile care ar impune această modificare 

nominală, scindând într-un fel structura organizatorică a Ordinului faţă de cea a 

filialelor. [Filiala Hunedoara, prin Preşedinte, Alexandru Rugescu]                                                                                

DA

Propunere: eliminare modificare propisă de G.L. Motivare: propunerea lit. I) - nu se 

justifica înlocuirea "secretarului general" cu "director executive"  si acordarea de 

atribuții suplimentare. Nota este valabila pentru toate articolele care fac referire la 

"director  executive" pentru care propun păstrarea formei actuale. [Gabriela 

MIRCEA] 

DA

m)aprobă încheierea actelor de dispoziţie ale 

filialelor, în condiţiile prezentului regulament şi ale 

legislaţiei în materie;

n)analizează anual rapoartele de activitate 

întocmite de filiale şi le supune aprobării Consiliului 

naţional;

o)întocmeşte raportul anual de activitate şi îl 

supune spre aprobare Consiliului naţional;

p)stabileşte sesiunile şi tematica pentru evaluarea 

cunoştinţelor, aptitudinilor şi experienţei 

profesionale relevante, în vederea acordării 

dreptului de semnătură;

q)elaborează proiectul Programului naţional de 

formare continuă a membrilor şi îl supune 

aprobării Consiliului naţional;

q) elaborează proiectul Programului naţional de 

formare continuă a membrilor Planului naţional de 

dezvoltare profesională continuă a membrilor 

Ordinului Arhitecților din România şi îl supune 

aprobării Consiliului naţional;

r)stabileşte tematicile pentru cursurile din cadrul 

conferinţelor de stagiu şi pentru cursurile stabilite 

prin Programul naţional de formare profesională 

continuă a membrilor;

r)stabileşte tematicile pentru cursurile din cadrul 

conferinţelor de stagiu şi pentru cursurile stabilite 

prin Programul naţional de formare profesională 

continuă a membrilor Planul naţional de dezvoltare 

profesională continuă a membrilor Ordinului 

Arhitecților din România;

s)numeşte Comisia de verificare şi validare a 

candidaturilor pentru preşedinte, Consiliul naţional, 

Comisia de cenzori şi Comisia naţională de 

disciplină;

t)acceptă donaţiile, legatele sau alte liberalităţi 

pentru Ordin şi aprobă efectuarea unor donaţii în 

bani;

u)îndeplineşte alte atribuţii delegate de Consiliul 

naţional, conform prezentului regulament.

v) analizează rapoartele de activitate întocmite de 

grupurile de lucru ale Ordinului și, după caz, 

dispune măsuri organizatorice de îmbunătățire a 

activității acestora.  

Art. 33 se va completa cu:

v) Președintele și membri Colegiului Director

sunt incompatibil și nu pot participa la următoarele activități:

- Concursuri de arhitectură organizate de O.A.R.

- Accesul la fonduri pentru proiecte culturale și editoriale finanțate din taxa de 

timbru [G.L. Legislație Filiala Nord Est]

DA Se acceptă amendamentul propus de G.L. Legislație Filiala Nord 

Est întrucât prevederea este utilă în vederea asigurării 

transparenței. Prevederea porpusă devine alin. (4) al prezentului 

articol.

v) analizează rapoartele de activitate întocmite de 

grupurile de lucru ale Ordinului și, după caz, dispune 

măsuri organizatorice de îmbunătățire a activității 

acestora.  

w) verifică respectarea dispozițiilor Ordinului și 

stabilește sancțiuni pentru nerespectarea 

deciziilor Ordinului.

Nu e mai corect ”deciziilor/hotărârilor forurilor de conducere 

”(președinte/CNațional)? [Adelin Bălan]  Acest punct, așa cum este propus, fără a 

detalia posibilele sancțiuni (cui se aplică, ce fel de sancțiuni, etc), lasă loc de abuzuri. 

A se elimina această propunere. [Filiala Teritorială OAR Transilvania, prin Oana 

Bucea]                                                                               

DA Se acceptă amendamentul propus de Filiala Teritorială OAR 

Transilvania la Art. 33 alin (1) lit. w), în sensul eliminării 

posibilității de a aplica sancțiuni.

w) verifică respectarea dispozițiilor Ordinului și 

raportează Consiliului național cele constatate;           
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Propunere: Art. 33: w) verifică respectarea dispozițiilor Ordinului și sesizează 

Comisia de disciplină competentî în caz de nerespectare a deciziilor Ordinului. 

Motivație: Colegiul director nu poate stabili sancțiuni, Comisiile de disciplină sunt 

cele care le stabilesc în baza probelor administrate și conform procedurilor. Așadar, 

Colegiul director poate doar sesiza Comisia de disciplină competentă a judeca cauza. 

[Adrian-Florin Ionașiu] 

DA, parțial Ref. Amendamentul propus de Adrian-Florin Ionașiu la Art. 33 

alin (1) lit. w) se acceptă parțial în sensul eliminării posibilității de 

a aplica sancțiuni dar nu și în ceea ce privește procedura de 

sesizare a comisiei de disciplină ci a raportării la Consiliul național. 

Propunere: elimnarea lit. w) propusă de G.L. Motivare: stabilirea de sancțiuni de 

către Colegiul director, subordonat președintelui si in componenta  stabilită  de  

acesta,  este  atribuția actuală a  Comisiei  de  disciplină pentru  membrii forurilor de 

conducere alese, arhitecţi; in acest caz, propunerea încalcă prevederile legii  

184/2001, Secțiunea a 4-a : Răspunderea disciplinara, Regulamentului OAR, 

SECJIUNEA VII: Comisia naționala de disciplina, CAPITOLUL X: Răspunderea 

disciplinara. Daca se face referire  la  personalul administrativ,  acesta are 

răspundere administrativă. [Gabriela MIRCEA] 

DA, parțial Ref. amendament propus de Gabriela Mircea la Art. 33 alin (1) lit. 

w) se acceptă parțial în sensul eliminării posibilității de a aplica 

sancțiuni dar nu și de a verifica respectarea dispozițiilor Ordinului, 

întrucât această atribuție este necesară. 

x) aprobă procedurile operaționale de înscriere în 

Ordinul Arhitecților din România și în Tabloul 

Național al Arhitecților.

y) centralizează și analizează rapoartele de activitate 

ale membrilor Consiliului național în vederea 

raportării către Conferința națională. DA

(2)Membrii Colegiului director au obligaţia de a 

colabora pentru a duce la îndeplinire atribuţiile 

conferite.

(3)În exercitarea atribuţiilor sale, Colegiul director 

emite hotărâri.

(4) Președintele și membrii Colegiului Director, în 

limitele reglementărilor în materie aplicabile, nu pot 

participa la următoarele activități:

a) Concursuri de arhitectură organizate de O.A.R.

b) Selecția în vederea acordării de fonduri pentru 

proiecte culturale și editoriale finanțate din taxa de 

timbru.

DA Notă: modifcări de formă.

Art. 34: Şedinţele Colegiului director

(1)Colegiul director se întruneşte în şedinţe, de 

regulă, lunar sau ori de câte ori este necesar, la 

convocarea preşedintelui Ordinului. Preşedintele 

are obligaţia de a convoca Colegiul director în 

termen de 7 zile de la solicitarea a 4 dintre 

membrii acestuia.

(2)Ordinea de zi a şedinţelor este fixată de 

preşedintele Ordinului.

(3)Şedinţele sunt convocate cu cel puţin 5 zile 

înainte, iar convocarea va cuprinde locul, data, ora 

de desfăşurare, ordinea de zi stabilită şi materialele 

supuse dezbaterii şi aprobării.

(4)Fac excepţie de la prevederile alin. (3) cazurile 

de urgenţă care impun adoptarea unei hotărâri, 

situaţie în care membrii Colegiului director sunt 

consultaţi telefonic, votul va fi transmis şi în scris, 

în format electronic, iar ordinea de zi va cuprinde 

un singur punct.

(5)Şedinţa este considerată statutară în prezenţa 

majorităţii simple a membrilor săi. La şedinţă pot 

asista persoane invitate, fără drept de vot.

(6)Votul este deschis, iar hotărârile se adoptă cu 

majoritatea simplă a membrilor prezenţi, incluzând 

în aceasta şi votul preşedintelui.

(7)Şedinţele Colegiului director sunt consemnate 

într-un proces-verbal semnat de preşedinte şi 

secretarul general al Ordinului. Procesul-verbal al 

fiecărei şedinţe, însoţit de materialele votate, va fi 

transmis filialelor şi membrilor Consiliului naţional, 

în termen de cel mult 15 zile lucrătoare.

(7)Şedinţele Colegiului director sunt consemnate 

într-un proces-verbal semnat de preşedinte şi  

directorul executiv al Ordinului. Procesul-verbal al 

fiecărei şedinţe, însoţit de materialele votate, va fi 

transmis filialelor şi membrilor Consiliului 

naţional, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare.

Art. 35: Vicepreşedinţii

(1)Vicepreşedinţii asistă preşedintele în 

coordonarea, informarea şi reprezentarea 

Ordinului şi fiecare are atribuţii specifice, care 

acoperă în principal următoarele domenii:

a)profesie şi sistemul de informaţii privind costurile 

de proiectare;

b)legislaţie, regulamente şi concursuri de 

arhitectură;

c)educaţie şi pregătire profesională;

d)comunicare şi imagine;

e)parteneriate, organizare, gestiune şi relaţia cu 

membrii.

(2)Preşedintele Ordinului poate propune orice alt 

domeniu de interes pentru profesia de arhitect, pe 

care doreşte să îl dezvolte în timpul mandatului 

său. În acest sens, va propune Consiliului naţional 

numirea vicepreşedinţilor pe domeniile stabilite în 

interesul membrilor şi al Ordinului.

(3)Vicepreşedinţii coordonează, conform hotărârii 

Consiliului naţional, unul dintre grupurile de lucru, 

pe domeniile alese de preşedinte ca fiind de interes 

în timpul mandatului său.

(4)Vicepreşedinţii Ordinului sunt înlocuitori de 

drept ai preşedintelui, potrivit art. 9 alin. (1) lit. h) 

şi art. 29 alin. (5).

(4)Vicepreşedinţii Ordinului sunt înlocuitori de 

drept ai preşedintelui, potrivit art. 9 alin. (1) lit. h) 

şi art. 29 alin. (5) în ordinea descrescătoare a 

voturilor obținute la alegea acestora. 

(4)Vicepreşedinţii Ordinului sunt înlocuitori de drept 

ai preşedintelui, potrivit art. 9 alin. (1) lit. h) şi art. 

29 alin. (5) în ordinea descrescătoare a voturilor 

obținute la alegea acestora. 

Art. 36: Grupurile de lucru

(1)Grupurile de lucru sunt structuri care elaborează 

documente supuse avizării Colegiului director. 

După avizare, Colegiul director va supune 

documentele aprobării Consiliului naţional.
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(2)Grupurile de lucru se formează prin libera 

adeziune a oricărui membru al Ordinului, în baza 

hotărârii Consiliului naţional, prin care se stabilesc 

componenţa acestora, misiunile şi perioada pentru 

care se formează.

(2
1
) Grupul de lucru poate fi extins cu membri 

selectați de către coordonatorul grupului de lucru, 

pe baza unui acord reciproc.

Propunere: Art. 36 alin. (2) Grupurile de lucru se formează prin libera adeziune a 

oricărui membru al Ordinului, în baza hotărârii Consiliului național, prin care se 

stabilesc componența acestora, misiunile şi perioada pentru care se formează.  

Eliminarea alin. (2.1) Grupul de lucru poate fi extins cu membri selectați de către 

coordonatorul grupului de lucru, pe baza unui acord reciproc.  Motivație Formularea 

nouă vine în contradicție cu prevederea anterioară prin care componența era 

stabilită de Consiliul național. Dacă se dorește extinderea grupului de lucru aceasta 

se poate face numai în baza unei noi hotârâri, altfel cea anterioară nu are practic 

nicio valoare grupul putând să își schimbe oricând componența și să ia decizii cu o 

nouă majoritate formată de coordonator prin persoanele aduse, ceea ce este 

nerezonabil. [Adrian-Florin Ionașiu]                                         

DA, parțial Se acceptă parțial amendamentul propus la art. 36 alin. (2.1) de 

Adrian-Florin Ionașiu, în sensul prevederii necesității ca extinderea 

grupului de lucru să fie aprobată de Consiliul național însă nu se 

acceptă eliminarea prevederii.                                                                   

(2.1) Grupul de lucru poate fi extins cu membri 

selectați de către coordonatorul grupului de lucru, 

pe baza unui acord reciproc, cu aprobarea 

Consiliului național.

Art . 36 Alin (2): Membrii selectați pot fi din afara consiliilor OAR, din profesie și pot 

fi aleși în baza experienței, domeniilor de activitate, a portofoliului sau rezultatelor 

obținute. [Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila]

NU Ref. amendamentul propus la art. 36 alin. (2) de Sergiu C. Petrea, 

Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila, nu se acceptă 

întrucât nu se consideră necesar a se oferi clarificări suplimentare 

în sensul precizării ce membrii grupurilor de lucru pot fi aleși în 

baza experienței, domeniilor de activitate, a portofoliului sau 

rezultatelor obținute.

(3)Preşedinţii filialelor teritoriale vor face parte din 

grupul de lucru al preşedinţilor constituit la nivelul 

Ordinului, care se va reuni în şedinţe trimestriale, 

convocate de preşedintele Ordinului.

Art. 37: Trezorierul

(1)Trezorierul este însărcinat cu coordonarea 

execuţiei bugetului Ordinului.

(2)Proiectul de buget, pregătit de 

compartimentul/serviciul de specialitate al 

Ordinului, sub coordonarea trezorierului, va fi 

avizat de Colegiul director. Consiliul naţional va 

aproba bugetul Ordinului pentru anul calendaristic 

următor, în ultima şedinţă a anului în curs.

(3)Elaborarea bugetului va ţine cont de obiectivele 

şi activităţile specifice Ordinului.

(4)Documentele de plată vor fi semnate atât de 

preşedinte, cât şi de trezorier.

(5)În fiecare an, cel târziu până la 30 mai, 

trezorierul va prezenta Consiliului naţional un 

raport privind execuţia bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Ordinului pe anul financiar anterior, în 

baza raportului anual al Comisiei de cenzori, la care 

se anexează execuţiile bugetelor filialelor 

teritoriale întocmite în baza rapoartelor comisiilor 

teritoriale de cenzori.

(6)Trezorierul coordonează grupul de lucru pe 

probleme financiare.

SECŢIUNEA 5: Preşedintele Ordinului

Art. 38: Preşedintele Ordinului

(1)Preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România 

reprezintă Ordinul în relaţiile sale cu persoane 

juridice, de drept public ori privat, din ţară sau din 

străinătate, ori cu persoane fizice şi încheie, în 

numele Ordinului, convenţii, contracte, 

parteneriate, protocoale etc.

(2)Preşedintele Ordinului coordonează întreaga 

activitate a Ordinului şi are următoarele atribuţii 

principale:

a)convoacă Colegiul director, Consiliul naţional, 

conduce şedinţele şi duce la îndeplinire hotărârile 

adoptate;

b)ordonanţează cheltuielile bugetare ale Ordinului 

şi poate delega această competenţă unui 

vicepreşedinte, pentru situaţii justificate;

c)dispune plata cotizaţiilor către organismele 

internaţionale la care Ordinul este parte sau afiliat;

d)este reprezentantul legal al Ordinului în relaţia cu 

salariaţii Ordinului;

e)este îndreptăţit să primească, în formă scrisă, 

toate hotărârile de sancţionare disciplinară dispuse 

de comisiile de disciplină împotriva membrilor 

Ordinului;

f)propune, dintre membrii Consiliului naţional, 

persoanele care vor fi alese ca vicepreşedinţi şi 

trezorier ai Ordinului;

f)propune, dintre membrii Consiliilor teritoriale 

de conducere Consiliului naţional, persoanele care 

vor fi alese ca vicepreşedinţi şi trezorier ai 

Ordinului;

Se vede că prevederea din art. 29 (3) nu era o eroare ci o intenție clară! NU cred că 

este corect să se aleagă funcțiile de vicepreședinți din Consiliile teritoriale! [...] Să 

revenim la forma acum în vigoare! [Adelin Bălan] 

       

DA Ref. Amendamente propuse de Adelin Bălan, Adrian-Florin 

Ionașiu Gabriela Mircea: se acceptă având în vedere modificarea 

modelului de reprezentare. Se revine la prevederea actuală.

DA

Modelul de reprezentare a fost rectificat conform deciziei Consiliului Național din 26 iunie 

2017 - se păstrează forma inițială

Propunere: Păstrarea actualei formulări respectiv Art. 38 f) propune, dintre membri 

Consiliului național, persoanele care vor fi alese ca vicepreședinți și trezorier ai 

Ordinului. Motivație: Întrucât membri Colegiului director pot prelua o parte din 

atribuțiile Consiliului național nu este normal ca aceștia să nu facă parte din forul 

ales de Conferință. Totodată, așa cum am arătat la amendamentul 8, este o evidentă 

incompatibilitate între statutul de membru într-un Consiliu de conducere teritorial și 

cel de membru în Colegiul director O.A.R., aceștia având un fel de „dublă 

subordonare”. S-a corectat, de asemenea, forma la plural pentru membru.  [Adrian-

Florin Ionașiu]                 

DA DA

Propunere: anularea propunerii GL, precum si a modificărilor din alte articole 

corelate cu aceasta.

Motivare: vezi amendamente la art. 29 - Consiliul naţional: procedura  de  alegere a  

Colegiului director și vicepreședinților. [Gabriela MIRCEA]

DA DA

g)dispune înscrierea arhitecţilor în Tabloul Naţional 

al Arhitecţilor, după dobândirea dreptului de 

semnătură de către aceştia;

g) dispune înscrierea arhitecților în Tabloul 

Naţional al Arhitecţilor, după dobândirea 

dreptului de semnătură de către aceştia și 

actualizarea periodică a tabloului;

g) dispune înscrierea arhitecților în Tabloul Naţional 

al Arhitecţilor, după dobândirea dreptului de 

semnătură de către aceştia și actualizarea periodică 

a tabloului;

h)propune domeniile de interes pentru înfiinţarea 

grupurilor de lucru;

i)îndeplineşte alte atribuţii stabilite de celelalte 

foruri de conducere ale Ordinului.

j) după finalizarea mandatului, Președintele 

Ordinului devine membru cu rol consultativ al 

Colegiul Director pe perioada mandatului următor.

Nu văd utilitatea! [Adelin Bălan]                                                           

NU Nu se acceptă amendamentul propus la Art. 38 alin. (2) lit j) de 

Adelin Bălan/ Adrian Ianchiș/ Gabriela Mircea, întrucât această 

prevedere este utilă pentru asigurarea unei bune tranziții.

j) după finalizarea mandatului, Președintele 

Ordinului devine membru cu rol consultativ, fără 

drept de vot și neremunerat al Colegiului Director 

pe o perioadă de tranziție stabilită de Consiliul 

național. Pe perioada în care acționează ca 

Președinte cu rol consultativ, acesta va avea același 

incompatibilități ca membrii Colegiului Director. 

DA

DA

Nu este cazul! Terminați cu sinecurile! Nu vă mai agățați de funcții! Sunt sigur că 

dacă noul președinte chiar are nevoie de sfaturile vechiului președinte i le poate 

solicita. Nu e nevoie ca acestea să fie obligatorii. [Adrian Ianchiș]                                   

NU

Propunere: anularea propunerii GL. Motivare: CD are dreptul de a-si stabili daca/sub 

ce forma var avea nevoie de consiliere. [Gabriela MIRCEA] 

NU
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Propunere: j) după finalizarea mandatului, Președintele Ordinului devine membru 

cu rol consultativ al Colegiul Director pe perioada mandatului următor fără drept de 

vot. [Filiala Teritorială OAR Transilvania, prin Oana Bucea]                       

DA Se acceptă amendamentul propus la Art. 38 alin. (2) lit j) de 

Filiala Teritorială OAR Transilvania  în sensul prevederii faptului că 

rolul fostul Președinte nu va avea drept de vot, întrucât oferă 

clarificări utile.       

Propunere: Art. 38 j) după finalizarea mandatului, Președintele Ordinului devine 

membru cu rol consultativ, fără drept de vot, al Colegiului Director pe o perioadă de 

tranziție stabilită de Consiliul național. Acest lucru nu se aplică în condițiile în care 

acesta este membru într-un alt for de conducere sau într-o comisie aleasă, atât la 

nivel de filială cât și la nivel central. Motivație: Durata de patru ani a unui mandat 

este, probabil, prea amplă pentru rolul consultativ, în această perioadă multe 

aspecte modificându-se substanțial, și în acest sens s-a introdus perioada stabilită de 

către Consiliul național. Totodată, în condițiile în care după finalizarea mandatului 

acesta optează să candideze pentru un alt for sau comisie aleasă, acest lucru îl face 

incompatibil cu statutul de membri, chiar consultativ, în acest for de conducere. 

[Adrian-Florin Ionașiu]                            

DA, parțial Se acceptă parțial amendamentul propus la Art. 38 alin. (2) lit j) 

de Adrian-Florin Ionașiu, cu altă formulare.

DA

DA

(3)În caz de indisponibilitate sau absenţă 

temporară pentru o perioadă de până la 30 de zile 

lucrătoare, prerogativele sale vor fi preluate de 

unul dintre vicepreşedinţi.

(4)Preşedintele semnează hotărârile adoptate de 

Conferinţa naţională, Consiliul naţional şi Colegiul 

director.

(5)În exercitarea atribuţiilor curente, preşedintele 

Ordinului emite decizii şi circulare.

(6)Preşedintele Ordinului decade de drept din 

această funcţie dacă:

a)s-a aplicat împotriva sa o sancţiune disciplinară;

b)instanţa judecătorească pronunţă o hotărâre 

definitivă de condamnare a sa pentru fapte penale 

legate de exercitarea profesiei de arhitect sau 

aplică sancţiunea complementară a interdicţiei de 

exercitare a acestei profesii.

b)instanţa judecătorească pronunţă o hotărâre 

definitivă de condamnare a sa pentru fapte 

penale legate de exercitarea profesiei de arhitect 

sau aplică sancţiunea complementară a 

interdicţiei de exercitare a acestei profesii.

Art. 39: Organizarea aparatului administrativ

(1)Organizarea/Organigrama aparatului 

administrativ (secretariatul general) al Ordinului se 

aprobă prin hotărâre a Conferinţei naţionale.

(2)Secretarul general al Ordinului coordonează şi 

controlează activitatea curentă a secretariatului 

general, având atribuţiile şi obligaţiile prevăzute în 

fişa postului şi în regulamentul intern.

(2)Secretarul general Directorul executiv al 

Ordinului coordonează şi controlează activitatea 

curentă a secretariatului general, având atribuţiile 

şi obligaţiile prevăzute în fişa postului şi în 

regulamentul intern.

(3)Secretarul general al Ordinului se bucură de 

stabilitate în funcţie şi nu poate fi schimbat ca 

urmare a schimbării forurilor de conducere ale 

Ordinului.

(3)Secretarul general Directorul executiv al 

Ordinului este angajat prin concurs și beneficiază 

se bucură de stabilitate în funcţie şi nu poate fi 

schimbat ca urmare a schimbării forurilor de 

conducere ale Ordinului.

(3)Secretarul general al Ordinului este angajat prin 

concurs și beneficiază se bucură de stabilitate în 

funcţie şi nu poate fi schimbat ca urmare a 

schimbării forurilor de conducere ale Ordinului.                    

(3.1) Activitatea secretarului general va fi evaluată 

anual de forurile de conducere ale Ordinului, acesta 

putând fi concediat în cazul în care se constată că nu 

corespunde profesional cerințelor prevăzute în fișa 

postului, sau care rezultă din programul de activitate 

al Ordinului, ori dacă a săvârşit o abatere 

disciplinară gravă sau abateri repetate.

(4)În exercitarea atribuţiilor curente, secretarul 

general emite dispoziţii numai în legătură cu 

activitatea personalului secretariatului general.

(4)În exercitarea atribuţiilor curente, secretarul 

general directorul executiv emite dispoziţii numai 

în legătură cu activitatea personalului 

secretariatului general.

(5)Drepturile şi obligaţiile salariaţilor din cadrul 

(6) Consiliul național aprobă la propunerea 

Colegiului Director, formarea și organizarea unor 

Centre Teritoriale de Competență, care vor 

coordona regional activitățile de formare 

profesională continuă, organizarea de concursuri 

de arhitectură, și după caz, derularea de proiecte 

culturale și editoriale.

Acest punct aparține Consiliului Național nu Aparatului administrativ [Filiala 

Teritorială OAR Transilvania, prin Oana Bucea].

DA Se acceptă amendamentul propus de Filiala Transilvania, în 

beneficiul unei mai clare structuri a regulamentului, prevederea 

fiind mutată la Art. 30 aln (1) lit. aa):  Atribuțiile Consiliului 

Național.

SECŢIUNEA 6: Comisia de cenzori

Art. 40: Dispoziţii generale

(1)Comisia de cenzori este formată din 2 membri 

titulari şi 2 membri supleanţi, aleşi de Conferinţa 

naţională pentru un mandat de 4 ani. Membrii 

Comisiei de cenzori nu pot avea mai mult de două 

mandate consecutiv.

(2)Din Comisia de cenzori va face parte, în mod 

obligatoriu, un expert contabil cu statut de 

membru titular.

(2)Din Comisia de cenzori va mai face parte, în 

mod obligatoriu, și un expert contabil cu statut de 

membru titular.

Art. 40 Alin (2): Ar trebui și măcar un contabil, pentru a gestiona eficient procesele, 

verificarea ramânând în sarcina expertului contabil. [Sergiu C. Petrea, Cristina 

Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila]

NU Ref. amendamentul propus la Art. 40 Alin (2) de Sergiu C. Petrea, 

Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila, nu se acceptă, 

suplimentarea comisiei de cenzori cu încă un contabil nefiind 

necesară întrucât expertul contabil poate îndeplini toate 

activitățile necesare. De asemeea, propunerea nu a fost justificată 

de autori. 

(3)Comisia de cenzori se întruneşte:

a)pentru prima dată în termen de 15 zile de la 

alegere şi desemnează prin vot secret preşedintele;

b)în şedinţe ordinare trimestriale, potrivit 

regulamentului propriu de organizare şi 

funcţionare;

c)în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este 

nevoie, la convocarea preşedintelui comisiei sau, 

după caz, la solicitarea preşedintelui Ordinului.

(4)Şedinţele sunt considerate statutare dacă sunt 

prezenţi toţi membrii Comisiei de cenzori.

(5)Oricare dintre membrii aleşi ai Comisiei de 

cenzori decade de drept din această funcţie dacă:

a)s-a aplicat împotriva sa o sancţiune disciplinară;

b)instanţa judecătorească pronunţă o hotărâre 

definitivă de condamnare a sa pentru fapte penale 

legate de exercitarea profesiei de arhitect sau 

aplică sancţiunea complementară a interdicţiei de 

exercitare a acestei profesii.

Art. 41: Competenţele Comisiei de cenzori

Comisia de cenzori asigură controlul financiar 

intern al Ordinului şi are următoarele atribuţii:
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a)verifică modul în care s-au colectat veniturile şi s-

au efectuat cheltuielile, modalitatea în care este 

administrat patrimoniul Ordinului, precum şi 

bilanţul contabil, sub aspectul corectitudinii datelor 

şi a evidenţelor în documentele contabile;

b)verifică dacă operaţiunile financiare ale Ordinului 

se regăsesc în hotărârile Colegiului director sau ale 

Consiliului naţional şi dacă acestea sunt conforme 

cu bugetul aprobat;

c)întocmeşte rapoartele trimestriale de verificare, 

precum şi raportul anual de descărcare de gestiune 

a forurilor alese ale Ordinului şi îl prezintă 

Consiliului naţional;

d)întocmeşte un raport general de descărcare de 

gestiune a forurilor alese ale Ordinului pe perioada 

mandatului şi îl prezintă Conferinţei naţionale spre 

aprobare.

Art. 42: Rapoartele Comisiei de cenzori

Rapoartele Comisiei de cenzori vor fi semnate 

obligatoriu de toţi membrii titulari ai comisiei şi vor 

fi înaintate preşedintelui Ordinului, în termen de 10 

zile de la întocmire.

SECŢIUNEA 7: Comisia naţională de disciplină

Art. 43: Componenţa Comisiei naţionale de 

disciplină

(1)Comisia naţională de disciplină este alcătuită din 

5 membri titulari şi 10 membri supleanţi, cu 

minimum 10 ani vechime, din care cel puţin 

jumătate plus unu sunt arhitecţi cu drept de 

semnătură aleşi de Conferinţa naţională pentru un 

mandat de 4 ani.

(2)Membrii Comisiei naţionale de disciplină nu pot 

avea mai mult de două mandate consecutiv.

(3)Competenţele, modul de organizare şi 

funcţionare a Comisiei naţionale de disciplină sunt 

reglementate la cap. X

SECŢIUNEA 8: Filialele Ordinului

Art. 44: Dispoziţii generale

(1)Filialele teritoriale ale Ordinului se înfiinţează 

conform prevederilor cap. III secţiunea a 2-a din 

Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi se organizează şi 

funcţionează conform Regulamentului-cadru 

pentru filialele teritoriale, precum şi celorlalte acte 

normative în materie.

(2)Filialele teritoriale, care funcţionează în cadrul 

Ordinului potrivit prevederilor legale în materie, 

reprezintă profesia de arhitect la nivel local.

(3)Fiecare filială teritorială va avea înscris pe toate 

documentele pe care le emite, alături de sigla 

Ordinului, formularea "Filiala Teritorială ...a 

Ordinului Arhitecţilor din România". Denumirea 

fiecărei filiale va fi aprobată de către conferinţa 

teritorială.

Art. 45: Raporturile funcţionale dintre Ordin şi 

filiale

(1)Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, filialele 

sunt structuri teritoriale ale Ordinului, cu 

personalitate juridică, în componenţa cărora intră 

arhitecţii care au domiciliul în raza teritorială a 

acestora.

(2)Hotărârile şi deciziile emise de forurile de 

conducere ale filialelor contrare hotărârilor emise 

de forurile de conducere ale Ordinului sunt nule de 

drept.

(3)Ordinul are obligaţia să aducă la cunoştinţa 

filialelor următoarele:

a)hotărârile, deciziile şi circularele emise de 

forurile de conducere ale Ordinului;

b)bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi execuţia 

acestuia, inclusiv bugetul timbrului arhitecturii;

c)date şi informaţii periodice despre activităţile 

iniţiate, organizate şi desfăşurate de Ordin;

d)orice alte informaţii importante pentru întreaga 

organizaţie.

(4)Filialele sunt obligate să aducă la cunoştinţa 

Ordinului următoarele:

a)hotărârile şi deciziile emise de forurile de 

conducere ale filialelor;

b)bugetele anuale de venituri şi cheltuieli ale 

filialelor şi execuţia acestora; bugetele anuale ale 

filialelor, aprobate de consiliile de conducere 

teritoriale în anul în curs pentru exerciţiul financiar 

următor, se vor constitui anexe la bugetul 

Ordinului, care se aprobă de către Consiliul 

naţional;

c)informaţii privind evidenţa membrilor din raza lor 

teritorială şi registrul sancţiunilor aplicate 

membrilor;

d)informaţii la zi despre colectarea cotizaţiilor şi 

efectuarea viramentelor către Ordin.

Art. 46: Raporturile juridice dintre Ordin şi filiale

(1)Filialele teritoriale pot încheia în nume propriu 

acte juridice de administrare şi conservare.

(2)Filialele teritoriale pot încheia acte de dispoziţie 

numai în numele şi pe seama Ordinului, în baza 

hotărârii Colegiului director al Ordinului.

(3)Preşedintele filialei şi celelalte foruri de 

conducere alese la nivelul filialei vor duce la 

îndeplinire hotărârile, deciziile şi circularele 

adoptate de Ordin.

Art. 47: Relaţia Ordinului cu membrii
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Ordinul informează periodic membrii cu privire la 

activitatea sa prin intermediul filialelor teritoriale, 

prin site-ul propriu, prin buletinele informative, 

precum şi în mod direct prin corespondenţă.

CAPITOLUL III: Membrii Ordinului

SECŢIUNEA 1: Membrii Ordinului

Art. 48: Membrii Ordinului

(1)Din Ordin fac parte arhitecţii şi conductorii 

arhitecţi, cu sau fără drept de semnătură, urbaniştii 

diplomaţi fără drept de semnătură sau cărora le-a 

fost acordat, în condiţiile legii, drept de semnătură 

similar conductorilor arhitecţi, arhitecţii şi 

conductorii arhitecţi stagiari şi orice deţinător al 

titlului de arhitect, la cererea acestora.

(1)Din Ordin fac parte arhitecţii şi conductorii 

arhitecţi, cu sau fără drept de semnătură, 

urbaniştii diplomaţi fără drept de semnătură sau 

cărora le-a fost acordat, în condiţiile legii, drept 

de semnătură similar conductorilor arhitecţi, 

arhitecţii şi conductorii arhitecţi stagiari, arhitecți 

de interior şi orice deţinător al titlului de arhitect, 

la cererea acestora.

(1)Din Ordin fac parte arhitecţii şi conductorii 

arhitecţi, cu sau fără drept de semnătură, urbaniştii 

diplomaţi fără drept de semnătură sau cărora le-a 

fost acordat, în condiţiile legii, drept de semnătură 

similar conductorilor arhitecţi, arhitecţii şi 

conductorii arhitecţi stagiari, arhitecții de interior şi 

orice deţinător al titlului de arhitect, la cererea 

acestora.

3)Poartă titlul de arhitect recunoscut de Ordin şi 

cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, 

cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic 

European, precum şi cetăţenii Confederaţiei 

Elveţiene, absolvenţi cu diplomă sau alt document 

similar eliberat de instituţiile de învăţământ superior 

de arhitectură recunoscute în unul dintre statele 

menţionate, care îndeplinesc condiţiile minime de 

formare pentru profesia de arhitect specificate în 

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 

recunoaşterea calificărilor profesionale, cu 

completările și modificările aduse de Directiva 

2013/55/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului, denumită în cele ce urmează Directiva.

(4)Poartă titlul de conductor arhitect absolventul 

cu diplomă de licenţă sau alt document similar 

eliberat de instituţiile de învăţământ superior de 

arhitectură recunoscute de statul român, cu durata 

minimă a studiilor de 3 ani.

(5)Poartă titlul de arhitect şi absolvenţii, cetăţeni ai 

statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţeni ai 

statelor membre ale Spaţiului Economic European 

şi cetăţeni ai Confederaţiei Elveţiene, cu diplomă 

sau alt document similar obţinut în cadrul unor 

programe sociale ori ca urmare a absolvirii unor 

cursuri superioare fără frecvenţă în domeniul 

arhitecturii şi care au dobândit nivelul minim 

necesar de cunoştinţe, deşi nu au fost respectate 

condiţiile referitoare la durata minimă a studiilor 

prevăzute de Directivă. Aceste persoane trebuie să 

aibă o experienţă profesională de minimum 7 ani 

sub îndrumarea unui arhitect cu drept de 

semnătură ori alt drept echivalent sau a unei firme 

de arhitectură şi să promoveze un examen 

standard de absolvire de nivel universitar, 

echivalent cu examenul final pentru obţinerea 

diplomei sau a altui document similar.

Art. 49: Recunoaşterea titlurilor oficiale de 

calificare pentru profesia de arhitect

(1)Ordinul Arhitecţilor din România este 

autoritatea competentă pentru recunoaşterea 

titlurilor oficiale de calificare pentru profesia de 

arhitect, titluri prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

184/2001 privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de arhitect, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 932/2010.

(2)Recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare 

permite accesul în România la aceeaşi profesie cu 

cea pentru care persoana solicitantă este calificată 

în statul membru de origine sau de provenienţă, 

precum şi exercitarea activităţilor profesionale pe 

teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege 

pentru cetăţenii români deţinători ai titlurilor 

oficiale de calificare în profesia de arhitect, 

eliberate de autorităţile române competente.

SECŢIUNEA 2: Drepturile şi obligaţiile membrilor 

Ordinului

Art. 50: Drepturile membrilor Ordinului

Membrii Ordinului au în această calitate 

următoarele drepturi:

a)să participe la toate activităţile organizate de 

Ordin;

b)să aleagă şi să fie aleşi în forurile de conducere şi 

comisiile Ordinului;

c)să fie informaţi asupra activităţii desfăşurate de 

Ordin;

d)să consulte materialele documentare aflate la 

Ordin şi să beneficieze de programe de 

perfecţionare a pregătirii profesionale organizate 

de Ordin împreună cu filiala din care fac parte;

d)să consulte materialele documentare aflate la 

Ordin şi să beneficieze de programe de 

perfecţionare a pregătirii profesionale organizate  

acreditate de Ordin;

Propunere: Art. 50 d) să consulte materialele documentare aflate la Ordin și la 

Filiale  şi să beneficieze de programe de perfecționare a pregătirii profesionale  

organizate sau  acreditate de Ordin sau de filiala din care face parte ; Motivație:  

Este normal ca membrul să poată consulta întreaga bază de documentare, deci și 

cea aflată la Ordin (înțeles, de regulă, ca sediul central stabilit după lege în București 

și Centrele teritoriale de competență, ce se vor înființa) și cea aflată la Filiale 

(respectiv la sediul acestora și la Centrele de Cultură Urbană, Arhitectură și Peisaj, 

acolo unde există). De asemenea, este normal să beneficieze și de programe de 

perfecționare a pregătirii profesionale organizate de Ordin sau de Filiale, ce sunt 

foarte probabil să se organizeze ca până acum. Totodată, trebuie prevăzut că 

programele de perfecționare pot fi organizate sau acreditate atât de organismul 

central cât și de cel teritorial, singure sau în cooperare. [Adrian-Florin Ionașiu]     

DA, parțial Ref. amendamentul propus de Adrian-Florin Ionașiu la art. 50 lit. 

d): se acceptă parțial întrucât aduce completări utlile și necesare 

acestei prevederi. Nu se acceptă însă acreditarea programelor de 

către filiale, ci doar de căre Ordin.                                                                                                                                                                               

                                                                                                                     

 .

d) să consulte materialele documentare aflate la 

Ordin și la Filiale şi să beneficieze de programe de 

perfecţionare a pregătirii profesionale organizate de 

Ordin împreună cu sau de filiala din care fac parte, 

sau acreditate de  Ordin;

DA

(3)Poartă titlul de arhitect recunoscut de Ordin şi 

cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, 

cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic 

European, precum şi cetăţenii Confederaţiei 

Elveţiene, absolvenţi cu diplomă sau alt document 

similar eliberat de instituţiile de învăţământ 

superior de arhitectură recunoscute în unul dintre 

statele menţionate, care îndeplinesc condiţiile 

minime de formare pentru profesia de arhitect 

specificate în Directiva 2005/36/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 

privind recunoaşterea calificărilor profesionale, 

denumită în cele ce urmează Directiva.

3)Poartă titlul de arhitect recunoscut de Ordin şi 

cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, 

cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic 

European, precum şi cetăţenii Confederaţiei 

Elveţiene, absolvenţi cu diplomă sau alt document 

similar eliberat de instituţiile de învăţământ 

superior de arhitectură recunoscute în unul dintre 

statele menţionate, care îndeplinesc condiţiile 

minime de formare pentru profesia de arhitect 

specificate în Directiva 2005/36/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 7 

septembrie 2005 privind recunoaşterea 

calificărilor profesionale, cu completările și 

modificările aduse de Directiva 2013/55/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului, denumită 

în cele ce urmează Directiva.

(2)Poartă titlul de arhitect absolventul cu diplomă 

sau alt document similar eliberat de instituţiile de 
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Propunere: d) să consulte materialele documentare aflate la Ordin şi să beneficieze 

gratuit de programe de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate de Ordin; 

[Raluca Buzdugan, Yvonne Toader, Costin Moga, Ciprian Mititelu, Laura Darie, 

Alexandru Iacob, Luminita Popan, Viorica Palcu] 

NU Ref. amendamentul propus de Raluca Buzdugan, Yvonne Toader, 

Costin Moga, Ciprian Mititelu, Laura Darie, Alexandru Iacob, 

Luminita Popan, Viorica Palcu la art. 50 lit. d): propunerea ca 

membrii Ordinului să beneficieze în mod gratuit de aceste 

programe, acest lucru nu poate fi prevăzut în regulament, potrivit 

celor prezentate anterior.                                               

Art. 50 lit. d.) Pregătirea profesională nu trebuie neaparat acreditata de Ordin. Se 

poate ca arhitecții să participe la cursuri, conferințe, stagii de pregătire în afara țării, 

care să le îmbunătățească cunoștințele și activitatea profesională fără ca acestea să 

fie cunoscute sau recunoscute de Ordin. Sistemul de pregătire profesională continuă 

ar trebui nuanțat corespunzător cu practica curentă și eventual evaluat într-o formă 

clară și transparentă. Dezbaterea ar trebui reluată după prezentarea acestui plan. 

[Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila]

DA, parțial Ref. observațiile formulate de Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, 

Sabrina Ene, Tania V. Bancila la art. 50 lib. d): acestea se acceptă 

parțial, respectiv în ceea ce privește detalierea corespunzătoare și 

transparentă a cerințelor Planului de Dezvoltare Profesională în 

cadrul acelui deocument. Nu se acceptă renunțarea la cerința 

privind acreditarea programelor de dezvoltare profesională de 

către Ordin, întrucât acest lucru este considerat necesar de G.L.

e)să formuleze amendamente şi/sau propuneri la 

toate documentele supuse aprobării/adoptării de 

către Conferinţa naţională, conform procedurii 

stabilite în prezentul regulament;

f)să beneficieze de sprijinul Ordinului împreună cu 

filiala în administrarea dovezilor necesare şi 

argumentelor legale pentru apărarea dreptului de 

autor, în condiţiile legii;

g)să utilizeze alături de nume şi calitatea de 

membru al Ordinului;

h)să aibă acces nelimitat la concursurile de 

arhitectură organizate/coorganizate de Ordin;

i)să beneficieze în situaţii deosebite de sprijin 

moral şi social, după caz;

j)să beneficieze de consiliere şi sprijin din partea 

organizaţiei;

j) să beneficieze de consiliere şi sprijin din partea 

organizaţiei, inclusiv în privința asigurării de 

răspundere civilă profesională;

j) să beneficieze de consiliere şi sprijin din partea 

organizaţiei, inclusiv în privința asigurării de 

răspundere civilă profesională;

k)să beneficieze de orice alte drepturi conferite de 

lege, de prezentul regulament şi de Conferinţa 

naţională a Ordinului.

Art. 51: Obligaţiile membrilor Ordinului

Membrii Ordinului au în această calitate 

următoarele obligaţii:

a)să îşi exercite dreptul de semnătură şi să declare 

corect şi în timp util modalitatea de exercitare a 

acestuia pentru întocmirea anuală a Tabloului 

Naţional al Arhitecţilor;

b)să respecte hotărârile şi deciziile forurilor de 

conducere ale Ordinului şi filialelor, emise potrivit 

competenţelor şi atribuţiilor acestora;

c) să participe la lucrările Conferinţei naţionale,  

forurilor de conducere și comisiilor alese, atunci 

când au fost desemnaţi prin vot de conferinţa 

teritorială;

c) să participe la lucrările Conferinţei naţionale,  

forurilor de conducere și comisiilor alese, atunci 

când au fost desemnaţi prin vot de conferinţa 

teritorială;

e)să participe la programele de formare 

profesională organizate de Ordin împreună cu 

filiala sau cu un grup de filiale;

e)să participe la programele de formare 

profesională organizate de Ordin împreună cu filiala 

sau cu un grup de filiale;

d)să nu desfăşoare şi să nu angajeze activităţi 

politice în cadrul şi pe seama Ordinului;

e)să participe la programele de formare 

profesională organizate de Ordin împreună cu 

filiala sau cu un grup de filiale;

e) să își îndeplinească obligațiile prevăzute în 

Planului Național pentru Dezvoltarea Profesională 

Continuă a Arhitecților, prin participarea la 

programe de perfecţionarea a calificării 

profesionale;

În lipsa – la acest moment – a Planului Național pentru Dezvoltarea Profesională 

Continuă a Arhitecților, acest articol nu poate fi validat nefiind clare toate obligațiile 

pe care membrii se obligă sa le îndeplinească. [Filiala Teritorială OAR Transilvania, 

prin Oana Bucea] 

NU Ref. amendamentul formulat de Filiala Teritorială OAR 

Transilvania, prin Oana Bucea ref. art. 51 lit. e):  valitarea acestei 

prevederi din regulament, care face referire la îndeplinirea 

obligațiilor din Planul Național pentru Dezvoltarea Profesională nu 

presupune validarea obligațiilor ce urmează a fi cuprinse în viitorul 

plan, ci doar reglementarea faptului că obligațiile vor fi detaliate în 

planul respectiv și că acestea vor fi obligatorii pentru toți membrii 

Ordinului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

e) să își îndeplinească obligațiile prevăzute în 

Planului Național pentru Dezvoltarea Profesională 

Continuă a  Membrilor Ordinului Arhitecților din 

România.

DA

Notă: modificarea a constat în eliminarea precizării " prin participarea la programe de 

perfecţionarea a calificării profesionale;"

Propunere: Art. 51 e) să își îndeplinească obligațiile prevăzute în Planului național de 

formare profesională continuă a membrilor; Motivație: S-a propus tâierea întrucât, 

conform prezentării făcute de grupul de lucru, Planul național de formare 

profesională continuă are și alte componente prin care se asigură pregătirea, 

participări la expoziții, publicații și altele. Consider că expresia care ar trebui folosită 

este cea de la art.33, alin. (1) lit. r) din Regulament, respectiv „Programului  național  

de  formare  profesională  continuă  a  membrilor”. Precizez că expresia încetățenită 

este „formare profesională continuă”. Totodată, trebuie folosit termenul de membri 

și nu arhitecți, pentru că formarea se adresează tuturor membrilor din Ordin 

(arhitecți, conductori arhitecți, arhitecți de interior ș.a.m.d.). [Adrian-Florin Ionașiu]                                

DA, parțial Ref. amendamentul la art. 51 lit. e) propus de Adrian-Florin 

Ionașiu: se acceptă parțial, în sensul preluării, în cadrul titului 

planului a termenului de membrilor [OAR] dar nu și a celui de 

formae profesională în loc de dezvoltare profesonală. Astfel, tilul 

documentului propus este: Planului Național pentru Dezvoltarea 

Profesională Continuă a  Membrilor Ordinului Arhitecților din 

România (din motivele expuse anterior).      

Ref. propunerea de modificare a art. 51, lit. e, considerăm că este prematură 

introducerea unei asemenea obligaţii, în forma propusă de grupul de lucru, atât timp 

cât obiectul şi limitele acesteia nu sunt încă în mod clar stabilite, atât timp cât nu 

există o suficientă experienţă cu privire la eficienţa şi utilitatea Planului Naţional 

pentru Dezvoltarea Profesională Continuă a Arhitecţilor. Considerăm că dezbaterea 

poate fi continuată după finalizarea şi prezentarea în detaliu a mai sus amintitului 

plan. [Filiala Hunedoara, prin Preşedinte, Alexandru Rugescu]    

NU Ref. amendament formulat de Filiala Hunedoara, prin Preşedinte, 

Alexandru Rugescu la art. 51 lit. e): adoptarea acestei prevederi în 

cadrul regulamenului, nu presupune validarea obligațiilor ce 

urmează a fi cuprinse în viitorul plan DPC, ci doar reglementarea 

faptului că obligațiile vor fi detaliate în planul respectiv și că 

acestea vor fi obligatorii pentru toți membrii Ordinului. Se propune 

inserarea acestei prevederi în regulament astfel încât să nu fie 

necesară amendarea regulamentului în urma adoptării planului 

respectiv.        

Propunere: e) să își îndeplinească obligațiile prevăzute în Planului Național pentru 

Dezvoltarea Profesională Continuă a Arhitecților. Planul National de Dezvoltare 

Profesionala Continua a Arhitectilor va fi astfel elaborat incat indeplinirea obligatiilor 

prevazute in el sa se poata face de orice membru in mod gratuit si online prin 

accesarea sectiunii corespunzatoare din situl OAR National. Motivare: Nu trebuie 

impusa participarea la programe, ci achzitionarea continua de informatii din 

domeniu. Unii o pot face citind literatura de specialiate, altii mergand la conferinte, 

altii documentandu-se online. Trebuie sa ramana la libera alegere a profesionistului 

cum se pregateste. OAR poate cel mult testa periodic cunostintele mebrilor prin 

analiza o data la 10 ani a unui proiect al acestuia etc. Altfel nu vom face decat sa 

alimentam o industrie deja exagerata a conferintelor si cursurilor de tot felul. 

[Raluca Buzdugan, Yvonne Toader, Costin Moga, Ciprian Mititelu, Laura Darie, 

Alexandru Iacob, Luminita Popan, Viorica Palcu]

NU Ref. amendamentul propus de Raluca Buzdugan, Yvonne Toader, 

Costin Moga, Ciprian Mititelu, Laura Darie, Alexandru Iacob, 

Luminita Popan, Viorica Palc: nu se acceptă , conform celor 

prezentate anterior.     

f)să participe şi să contribuie la activitatea 

desfăşurată în cadrul grupului/grupurilor de lucru 

pentru care a optat;

g)să contribuie la realizarea acţiunilor şi 

manifestărilor iniţiate de Ordin.

Art. 52: Membrii de onoare

c)să participe la lucrările Conferinţei naţionale 

atunci când au fost desemnaţi prin vot de 

conferinţa teritorială;
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(1)Ordinul poate acorda distincţii şi institui titlul de 

"membru de onoare" unor arhitecţi, unor 

personalităţi recunoscute profesional sau care au 

contribuit substanţial la promovarea arhitecturii în 

România. Titlul de onoare poate fi acordat şi 

personalităţilor din alte domenii a căror activitate 

este relevantă pentru creaţia de arhitectură.

(2)Distincţiile şi condiţiile de acordare a titlului de 

«membru de onoare" se stabilesc prin regulament 

aprobat de Consiliul naţional.

CAPITOLUL IV: Finanţarea Ordinului

Art. 53: Veniturile Ordinului

(1)Activitatea Ordinului se finanţează din taxe de 

înscriere, cotizaţii anuale ale membrilor, taxa de 

reluare a dreptului de semnătură, precum şi din 

fonduri rezultate din manifestări culturale, 

ştiinţifice, economice şi drepturi editoriale specifice 

pe care le desfăşoară, precum şi din donaţii, legate, 

sponsorizări, sume provenite din timbrul 

arhitecturii sau alte surse, în condiţiile legii.

(2)Sumele provenite din timbrul arhitecturii vor fi 

utilizate pentru destinaţiile prevăzute la art. 2 alin. 

(3).

Art. 54: Cotizaţiile anuale şi taxe. Modalitatea de 

stabilire a acestora

Valoarea cotizaţiilor anuale unice pentru 

categoriile de membri ai Ordinului, cea a taxei de 

reluare a dreptului de semnătură şi cea a taxei de 

înscriere se stabilesc prin hotărâre a Conferinţei 

naţionale.

Art. 55: Termenul şi modalităţile de plată a 

cotizaţiei anuale

(1) Plata cotizaţiei anuale se face o singură dată pe 

an, până cel târziu la 30 aprilie. După 6 luni de 

neplată a cotizaţiei, fără justificare, dreptul de 

semnătură se suspendă, prin decizie a preşedintelui 

filialei, până la achitarea integrală a acesteia. 

Arhitecţii şi conductorii arhitecţi cu drept de 

semnătură care achită cotizaţia anuală până la data 

de 25 februarie beneficiază de reducerea cotizaţiei, 

potrivit hotărârii Conferinţei naţionale.

(1) Plata cotizaţiei anuale se face o singură dată 

pe an, până cel târziu la 30 aprilie. După 6 luni de 

neplată a cotizaţiei, fără justificare, dreptul de 

semnătură se suspendă, prin decizie a 

preşedintelui filialei, până la achitarea integrală a 

acesteia. Arhitecţii, arhitecții de interior şi 

conductorii arhitecţi cu drept de semnătură care 

achită cotizaţia anuală până la data de 25 

februarie beneficiază de reducerea cotizaţiei, 

potrivit hotărârii Conferinţei naţionale.

(1) Plata cotizaţiei anuale se face o singură dată pe 

an, până cel târziu la 30 aprilie. După 6 luni de 

neplată a cotizaţiei, fără justificare, dreptul de 

semnătură se suspendă, prin decizie a preşedintelui 

filialei, până la achitarea integrală a acesteia. 

Arhitecţii, arhitecții de interior şi conductorii 

arhitecţi cu drept de semnătură care achită cotizaţia 

anuală până la data de 25 februarie beneficiază de 

reducerea cotizaţiei, potrivit hotărârii Conferinţei 

naţionale.

(2)În cazuri excepţionale, Colegiul director al 

Ordinului poate aproba eşalonarea sau scutirea de 

la plata cotizaţiei anuale, la cererea membrului 

interesat şi în baza documentelor justificative care 

dovedesc imposibilitatea plăţii acesteia.

(3)Arhitecţii şi conductorii arhitecţi cărora li s-a 

suspendat dreptul de semnătură pentru neplata 

cotizaţiei, la reluarea dreptului de semnătură, vor 

achita integral plata restantă şi o taxă de reluare a 

dreptului de semnătură.

 (3)Arhitecţii, arhitecții de interior şi conductorii 

arhitecţi cărora li s-a suspendat dreptul de 

semnătură pentru neplata cotizaţiei, la reluarea 

dreptului de semnătură, vor achita integral plata 

restantă şi o taxă de reluare a dreptului de 

semnătură.

Fara taxe si alte comisioane, se plateste doar valoarea cotizatiei restante. Cotizatia ar 

trebui redenumita „Taxa de drept de  semnatura”. Sau o denumire care sa o faca 

integral deductibila fiscal. [Alexandru Iacob, Luminita Popan]

NU Ref. Observații/ propuneri formulate de Alexandru Iacob, 

Luminita Popan la art. 55 alin. (3): nu se acceptă modificarea 

prevederii actuale în sensul redenumirii cotizației în „Taxă de drept 

de  semnătura”, pentru că reprezintă taxe diferite. Nu se consideră 

necesară redenumirea cotizației sau a taxei de reluare a dreptului 

de semnătură.

 (3)Arhitecţii, arhitecții de interior şi conductorii 

arhitecţi cărora li s-a suspendat dreptul de 

semnătură pentru neplata cotizaţiei, la reluarea 

dreptului de semnătură, vor achita integral plata 

restantă şi o taxă de reluare a dreptului de 

semnătură.

(4)Cotizaţiile şi taxele prevăzute în prezentul 

regulament se colectează prin filialele teritoriale. 

Modalitatea în care se face plata, direct sau prin 

virament bancar, va fi decisă de fiecare filială în 

parte.

(5)Filialele teritoriale vor efectua viramentul cotei 

către Ordin până la data de 10 martie a anului în 

curs, pentru cotizaţiile încasate până la 25 

februarie, respectiv 10 mai a anului în curs, pentru 

cotizaţiile încasate până la 30 aprilie, şi pe 

parcursul anului calendaristic, în funcţie de 

încasări. Cota de virament din cotizaţii şi taxe este 

stabilită de Conferinţa naţională.

CAPITOLUL V: Tabloul Naţional al Arhitecţilor

SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale

Art. 56: Dispoziţii generale

(1)Tabloul Naţional al Arhitecţilor se întocmeşte 

pentru centralizarea evidenţei arhitecţilor şi 

conductorilor arhitecţi cu drept de semnătură din 

întreaga ţară, precum şi a arhitecţilor cetăţeni ai 

statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului 

Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene 

cărora li s-a recunoscut dreptul de semnătură 

permanent pe teritoriul României.

(1)Tabloul Naţional al Arhitecţilor se întocmeşte 

pentru centralizarea evidenţei arhitecţilor, 

arhitecților de interior şi conductorilor arhitecţi 

cu drept de semnătură din întreaga ţară, precum 

şi a arhitecţilor cetăţeni ai statelor membre ale 

Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European 

şi ai Confederaţiei Elveţiene cărora li s-a 

recunoscut dreptul de semnătură permanent pe 

teritoriul României.

(1)Tabloul Naţional al Arhitecţilor se întocmeşte 

pentru centralizarea evidenţei arhitecţilor,  

arhitecților de interior şi conductorilor arhitecţi cu 

drept de semnătură din întreaga ţară, precum şi a 

arhitecţilor cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii 

Europene, ai Spaţiului Economic European şi ai 

Confederaţiei Elveţiene cărora li s-a recunoscut 

dreptul de semnătură permanent pe teritoriul 

României.

(2)Tabloul Naţional al Arhitecţilor se publică anual 

în Monitorul Oficial al României, Partea I.

SECŢIUNEA 2: Tabloul Naţional al Arhitecţilor şi 

tablourile teritoriale ale arhitecţilor

Art. 57: Tabloul Naţional al Arhitecţilor

(1)Tabloul Naţional al Arhitecţilor va avea două 

părţi:

(1)Tabloul Naţional al Arhitecţilor va avea două 

părţi:

A.partea I - Membri cu drept de semnătură, cu 

următoarele secţiuni:

A.partea I - Membri cu drept de semnătură, cu 

următoarele secţiuni:

a)secţiunea 1: Arhitecţi cu drept de semnătură; a)secţiunea 1: Arhitecţi cu drept de semnătură;

b)secţiunea 2: Conductori arhitecţi cu drept de 

semnătură;

b)secţiunea 2: Conductori arhitecţi cu drept de 

semnătură;

c)secţiunea 3: Urbaniştii diplomaţi cărora li s-a 

acordat drept de semnătură de conductor 

arhitect;

d) secțiunea 4: Arhitecți de interior cu drept de 

semnătură.

d) secțiunea 4: Arhitecți de interior cu drept de 

semnătură.

B.partea a II-a - Arhitecţi/Conductori arhitecţi cu 

drept de semnătură suspendat, menţionându-se 

motivele.

(2)Tabloul Naţional al Arhitecţilor va evidenţia, în 

ordine alfabetică:

a)numele şi prenumele;

b)numărul de înregistrare în acesta;

c)filiala;

c)secţiunea 3: Urbaniştii diplomaţi cărora li s-a 

acordat drept de semnătură de conductor arhitect;
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d)modalitatea de exercitare a dreptului de 

semnătură;

e)sediul profesional, precum şi, opţional, datele de 

contact ale membrului.

(3)Tabloul Naţional al Arhitecţilor se ţine şi în 

format electronic şi se postează pe site-ul 

Ordinului, fiind disponibil on-line.

Art. 58: Tablourile teritoriale ale arhitecţilor

(1)Pe lângă toate filialele Ordinului se înfiinţează 

tablourile teritoriale ale arhitecţilor, cu evidenţa 

tuturor membrilor acestora.

(2)Înscrierea arhitecţilor şi a conductorilor arhitecţi 

în tabloul teritorial al arhitecţilor se face la filialele 

teritoriale ale Ordinului în raza cărora arhitecţii îşi 

au domiciliul.

(2)Înscrierea arhitecţilor, a arhitecților de interior  

şi a conductorilor arhitecţi în tabloul teritorial al 

arhitecţilor se face la filialele teritoriale ale 

Ordinului în raza cărora arhitecţii îşi au domiciliul.

Social sau profesional in baza unui flotant aplicat pe C.I. [Filiala Teritorială OAR 

Transilvania, prin Oana Bucea] 

NU Ref. Amendamentul la art. 58 alin. (2) formulat de Filiala 

Teritorială OAR Transilvania, prin Oana Bucea: nu se acceptă 

întrucât înscrierea în tabloul teritorial al arhitecţilor în cadrul 

filialelor teritoriale în raza cărora îşi au sediul social sau profesional 

membrii Ordinului, sau în baza vizei de flotant aplicată pe C.I a 

acestora, contravine Art. 35 alin. (1) al Legii 184/2001: "La nivelul 

judeţelor cu cel puţin 50 de membri, precum şi în municipiul 

Bucureşti se vor înfiinţa prin liberă asociere filiale teritoriale ale 

Ordinului, reunindu-i pe arhitecţii domiciliaţi în raza teritorială a 

judeţului." Oportunitatea acestui amendament va fi analizată în 

contextul propunerii unei inițiative viitoare de modificare a Legii. 

(2)Înscrierea arhitecţilor, a arhitecților de interior şi 

a conductorilor arhitecţi în tabloul teritorial al 

arhitecţilor se face la filialele teritoriale ale 

Ordinului în raza cărora arhitecţii îşi au domiciliul.

(3)Pentru întocmirea Tabloului Naţional al 

Arhitecţilor al anului în curs, filialele teritoriale au 

obligaţia să comunice Ordinului tablourile 

teritoriale până la data de 20 ianuarie.

(4)Tablourile teritoriale ale arhitecţilor se verifică şi 

se actualizează lunar, prin grija secretarilor 

executivi ai filialelor, şi se comunică Ordinului.

(5)Preşedintele filialei dispune transmiterea către 

Ordin a formei finale a tabloul teritorial al 

arhitecţilor.

(5)Preşedintele filialei dispune transmiterea către 

Ordin a formei finale a tabloului teritorial al 

arhitecţilor.

(5)Preşedintele filialei dispune transmiterea către 

Ordin a formei finale a tabloului teritorial al 

arhitecţilor.

(6)Înregistrarea arhitecţilor şi a conductorilor 

arhitecţi cu drept de semnătură în Tabloul Naţional 

al Arhitecţilor permite exercitarea profesiei în 

întreaga ţară.

(6)Înregistrarea arhitecţilor, a arhitecților de 

interior şi a conductorilor arhitecţi cu drept de 

semnătură în Tabloul Naţional al Arhitecţilor 

permite exercitarea profesiei în întreaga ţară.

(6)Înregistrarea arhitecţilor, a arhitecților de interior  

şi a conductorilor arhitecţi cu drept de semnătură în 

Tabloul Naţional al Arhitecţilor permite exercitarea 

profesiei în întreaga ţară.

Art. 59: Radierea administrativă din Tabloul 

Naţional al Arhitecţilor

(1)În aplicarea legii, consiliul de conducere 

teritorial va dispune radierea din tablou a 

arhitecţilor care nu mai îndeplinesc condiţiile de 

înscriere cerute de lege sau în caz de deces. 

Această măsură nu este o sancţiune, ci reprezintă o 

operaţiune administrativă.

(2)Consiliul teritorial poate dispune radierea din 

tablou la cererea arhitectului care înţelege să 

renunţe, în scris, la exerciţiul profesiei sau în 

situaţia prevăzută la art. 41 din Legea nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.

(2)Consiliul teritorial poate dispune radierea din 

tablou la cererea arhitectului care înţelege să 

renunţe, în scris, la exerciţiul profesiei sau în 

situaţia prevăzută la art. 412 din Legea nr. 

184/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(2)Consiliul teritorial poate dispune radierea din 

tablou la cererea arhitectului care înţelege să 

renunţe, în scris, la exerciţiul profesiei sau în situaţia 

prevăzută la art. 412 din Legea nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(3)Radierea din tabloul unei filiale se va dispune ca 

urmare a transferului arhitectului într-o altă filială; 

în acest caz, arhitectul va fi înscris în tabloul filialei 

unde se transferă şi se vor opera modificările 

corespunzătoare în Tabloul Naţional al Arhitecţilor.

(4)Decizia privind radierea va fi semnată de 

preşedintele filialei şi îşi produce efectele de la 

data comunicării.

(5)Numerele radiate vor fi specificate ca atare în 

partea finală a tablourilor teritoriale ale arhitecţilor.

Filiala propune un articol pentru excluderea din OAR a membrilor care nu și-au 

achitat cotizația timp de mai mult de 3 ani, acest lucru având un impact negativ 

asupra întocmirii și gestionării BVC. La revenirea in OAR acestia vor fi supusi unui 

interviu la Comisia Nationala de obtinere a dreptului de semnatura. [Filiala 

Teritorială OAR Transilvania, prin Oana Bucea]

NU Ref. amendamentul propus de Filiala Teritorială OAR 

Transilvania, prin Oana Bucea la art. 59 alin. (5): nu se acceptă 

întrucât G.L. consideră că excluderea din Ordin pentru neplata 

cotizației este o măsură prea radicală. Se consideră suficientă 

sancțiunea suspendării dreptului de semnătură, prevăzută de Art. 

55 alin. (1) din prezentul regulament: „după 6 luni de neplată a 

cotizației, fără justificare, dreptul de semnătură se suspendă, prin 

decizie a președintelui filialei, până la achitarea integrală a 

acesteia”.

În ședința CN 26 iunie 2017 s-a solicitat a se verifica posibilitatea radierii, în urma 

anunțării cu confimare de primire conform altei prevederi, în baza altor reglementări 

aplicabile.

Decizie GL:SE MENȚINE RESPINGEREA amendamentului.

Obs.: nu am regăsit o astfel de prevedere în Lege sau în Regulament. 

Atât legea (art. 22 lit. b) cât și regulamentul - Art. 55 alin (1),  prevăd doar posibilitatea 

suspendării dreptului de semnătură după 6 luni de neplată a cotizaţiei, fără justificare, 

până la achitarea integrală a acesteia. 

Menționez de asemenea, că Art. 39  alin. (2) lit f) din Regulamentul Cadru al Filialeilor 

prevede că Preşedintele filialei teritoriale are atribuţia de a "emite deciziile de 

suspendare a membrilor pentru neplata cotizaţiei anuale şi de suspendare la cerere;" fără 

a fi clar din această formulare, dacă este vorba de despre suspendarea dreptului de 

semnătură sau de suspendare a calității de membru. Totuși, interpretat per ansamblu, 

reiese că se referă la suspendarea dreptului de semnătură.  

G.L. consideră necesară păstrarea prevederii actuale. În Regulamentul Cadrul se va 

specifca faptul că este vorba de suspendarea dreptului de semnătură.

SECŢIUNEA 3: Legitimaţia de membru al Ordinului

Art. 60: Legitimaţia de membru al Ordinului

(1)Legitimaţia de membru constituie dovada 

înscrierii într-o filială a Ordinului şi în Tabloul 

Naţional al Arhitecţilor.

Propunere: as renunta complet la legitimatie, mi se pare ceva absolut inutil, nu il 

cere nimeni, iar daca cineva vrea sa verifice suntem in TNA [Cristian Oprea]

NU Ref. Amendamentul propus de Cristian Oprea la art. 61 alin. (1): 

nu se acceptă întrucât necesitatea modificării prevederii actuale a 

regulamentului nu a fost suficient argumentată. De asemenea, 

după cum arată această prevedere, legitimaţia de membru 

constituie dovada înscrierii în Ordin, dovadă ce poate fi utilizată de 

membrii Ordinului în scopul probării calității lor. 

(2)Modelul legitimaţiei de membru şi acordarea 

acesteia se stabilesc de Consiliul naţional al 

Ordinului.

SECŢIUNEA 4: Parafa profesională

Art. 61: Dispoziţii generale

(1)Parafa profesională se eliberează arhitecţilor/ 

conductorilor arhitecţi cu drept de semnătură de 

către filiala teritorială, la solicitarea acestora, în 

termen de 20 de zile de la înscrierea lor în 

secţiunea corespunzătoare din Tabloul Naţional al 

Arhitecţilor.

(1)Parafa profesională se eliberează arhitecţilor/ 

arhitecților de interior/ conductorilor arhitecţi cu 

drept de semnătură de către filiala teritorială, la 

solicitarea acestora, în termen de 20 de zile de la 

înscrierea lor în secţiunea corespunzătoare din 

Tabloul Naţional al Arhitecţilor.

Art. 61 Alin (1): Parafa să se elibereze în termen de 10 zile, pentru a fi echivalentă 

perioada cu cea în care arhitectul trebuie să o predea. Vezi Alin (6). [Sergiu C. 

Petrea, Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila]

NU Ref. Amendamentul propus la Art. 61 Alin (1) de Sergiu C. Petrea, 

Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila:  nu se acceptă 

propunerea de diminuare a termenului de eliberare a parafei 

astfel încât să fie egal cu cel de predare a acesteia, întrucât 

operațiunea realizare a parafei necesită mai mult timp decât 

simpla predare a acesteia. 

(1)Parafa profesională se eliberează arhitecţilor/ 

arhitecților de interior/ conductorilor arhitecţi cu 

drept de semnătură de către filiala teritorială, la 

solicitarea acestora, în termen de 20 de zile de la 

înscrierea lor în secţiunea corespunzătoare din 

Tabloul Naţional al Arhitecţilor.

(2)Parafa este proprietatea Ordinului şi nu poate fi 

duplicată, fiind eliberată de Ordin prin filiala 

teritorială din care face parte 

arhitectul/conductorul arhitect cu drept de 

semnătură, în exemplar unic.

(2)Parafa este proprietatea Ordinului şi nu poate 

fi duplicată, fiind eliberată de Ordin prin filiala 

teritorială din care face parte arhitectul/ 

arhitectul de interior/ conductorul arhitect cu 

drept de semnătură, în exemplar unic.

(2)Parafa este proprietatea Ordinului şi nu poate fi 

duplicată, fiind eliberată de Ordin prin filiala 

teritorială din care face parte arhitectul/ arhitectul 

de interior/ conductorul arhitect cu drept de 

semnătură, în exemplar unic.
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(3)Parafa nu se înstrăinează, nu se împrumută altor 

membri sau altor colaboratori şi nu se foloseşte în 

alt scop decât pentru exercitarea dreptului de 

semnătură.

(4)Nerespectarea prevederilor prezentului articol 

atrage răspunderea disciplinară a membrilor 

Ordinului.

(5)În cazul pierderii parafei individuale, arhitectul/ 

conductorul arhitect va declara acest eveniment 

într-un ziar cu acoperire naţională. Într-o astfel de 

situaţie, filiala va solicita radierea numărului de 

înregistrare din Tabloul Naţional al Arhitecţilor, iar 

Ordinul va atribui un alt număr 

arhitectului/conductorului arhitect. Numerele 

radiate vor fi ţinute într-o evidenţă separată atât de 

filiale, cât şi de Ordin.

(5)În cazul pierderii parafei individuale, arhitectul/ 

arhitectul de interior/ conductorul arhitect va 

declara acest eveniment într-un ziar cu acoperire 

naţională. Într-o astfel de situaţie, filiala va solicita 

radierea numărului de înregistrare din Tabloul 

Naţional al Arhitecţilor, iar Ordinul va atribui un 

alt număr arhitectului/ arhitectului de interior/  

conductorului arhitect. Numerele radiate vor fi 

ţinute într-o evidenţă separată atât de filiale, cât 

şi de Ordin.

(5)În cazul pierderii parafei individuale, arhitectul/ 

arhitectul de interior/ conductorul arhitect va 

declara acest eveniment într-un ziar cu acoperire 

naţională. Într-o astfel de situaţie, filiala va solicita 

radierea numărului de înregistrare din Tabloul 

Naţional al Arhitecţilor, iar Ordinul va atribui un alt 

număr arhitectului/ arhitectului de interior/ 

conductorului arhitect. Numerele radiate vor fi 

ţinute într-o evidenţă separată atât de filiale, cât şi 

de Ordin.

(6)Pierderea dreptului de semnătură, ca urmare a 

suspendării acestuia sau la cerere, pentru neplata 

cotizaţiei sau ca sancţiune disciplinară, ori radierea 

din tablou atrage în mod automat obligaţia 

arhitectului/conductorului arhitect de a preda 

parafa, în termen de 10 zile, la filiala din care face 

parte.

(6)Pierderea dreptului de semnătură, ca urmare a 

suspendării acestuia sau la cerere, pentru neplata 

cotizaţiei sau ca sancţiune disciplinară, ori 

radierea din tablou atrage în mod automat 

obligaţia arhitectului/ arhitectului de interior/  

conductorului arhitect de a preda parafa, în 

termen de 10 zile, la filiala din care face parte.

(6)Pierderea dreptului de semnătură, ca urmare a 

suspendării acestuia sau la cerere, pentru neplata 

cotizaţiei sau ca sancţiune disciplinară, ori radierea 

din tablou atrage în mod automat obligaţia 

arhitectului/ arhitectului de interior/ conductorului 

arhitect de a preda parafa, în termen de 10 zile, la 

filiala din care face parte.

CAPITOLUL VI: Dobândirea dreptului de semnătură

SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale

Art. 62: Dispoziţii generale

(1)Arhitecţii dobândesc drept de semnătură 

acordat de către Ordinul Arhitecţilor din România, 

în condiţiile legii, dacă au exerciţiul deplin al 

drepturilor civile, dacă îndeplinesc condiţiile de 

onorabilitate şi de stagiu sau, după caz, de 

experienţă profesională practică, potrivit condiţiilor 

prevăzute de lege, de prezentul regulament şi de 

prevederile Directivei.

(1)Arhitecţii dobândesc drept de semnătură 

acordat de către Ordinul Arhitecţilor din România, 

în condiţiile legii, dacă au exerciţiul deplin al 

drepturilor civile, dacă îndeplinesc condiţiile de 

onorabilitate şi de stagiu sau, după caz, de 

experienţă profesională practică, potrivit 

condiţiilor prevăzute de lege, de prezentul 

regulament, de prevederile Directivei și de 

Normele metodologice de evaluare în vederea 

acordării dreptului de semnatură.

Trebuie completat Regulamentul cu prevederi privind condițiile efectuării stagiului, 

precum și cu obligațiile Ordinului față de stagiar. Motivație: Conform Art. 14 din 

Legea 184/2001, republicată, alin. (3), ”Condiţiile efectuării stagiului în vederea 

dobândirii experienţei profesionale practice, drepturile şi obligaţiile arhitectului 

stagiar, precum şi cele ale Ordinului Arhitecţilor din România faţă de acesta sunt 

reglementate prin Regulamentul Or- dinului Arhitecţilor din România.” Precizez că 

revederea de la art.30, alin (1) lit.p din ROF prin care Consiliul național aprobă 

Normele metodologice privind efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului de 

semnătură, nu acoperă cele prevăzute în lege care spune explicit că atât condițiile 

cât și obligațiile Ordinului se prevăd în Regulamentul Ordinului Arhitecților din 

România. [Adrian-Florin Ionașiu]

DA Se acceptă amendamentul propus de Adrian-Florin Ionașiu în 

sensul completării regulamentului cu prevederi privind condițiile 

efectuării stagiului, precum și cu obligațiile Ordinului față de 

stagiar. În acest sens a fost inclus alin. (3) din prezentul articol.

(1)Arhitecţii dobândesc drept de semnătură acordat 

de către Ordinul Arhitecţilor din România, în 

condiţiile legii, dacă au exerciţiul deplin al 

drepturilor civile, dacă îndeplinesc condiţiile de 

onorabilitate şi de stagiu sau, după caz, de 

experienţă profesională practică, potrivit condiţiilor 

prevăzute de lege, de prezentul regulament, de 

prevederile Directivei și de Normele metodologice 

de evaluare în vederea acordării dreptului de 

semnatură.

(2)Dobândirea dreptului de semnătură de către 

arhitecţi atrage obligatoriu înscrierea acestora în 

Tabloul Naţional al Arhitecţilor, în condiţiile legii.

(3) Evaluarea cunoștințelor, aptitudinilor și 

experienței profesionale relevante a candidaților la 

acordarea dreptului de semnătură se face de către 

Comisia Națională de Acordarea Dreptului de 

Semnătură numită de Consilul național cu majoritate 

de voturi a majorității membrilor prezenți, pe baza 

unei metodologii aprobate de Consilul național în 

același mod. 

Art. 63: Înscrierea în Ordin şi înregistrarea în 

Tabloul Naţional al Arhitecţilor

Propunere: anularea propunerii GL, art. 63 rămas neschimbat integral. Motivare: nu 

este necesară o alta procedura, odată ce ea exista in Regulamentul OAR, mai ales ca 

se face referire la art. Si lit. dintr-o reglementare de rang inferior. [Gabriela MIRCEA] 

NU Ref. Amendamentul propus la Art. 63 de Gabriela Mircea: nu se 

acceptă întrucât păstrarea unor astfel de prevederi în cadrul 

regulamentului face imposibilă adaptarea la progresul tehnologic. 

În acest moment, SIOAR este în proces de dezvoltare pentru a 

pemite și înregistrarea electronică a unor astfel de cereri, deci 

prevederi precum depunerea în dublu exemplar nu mai sunt de 

actualitate. evident că intercațiunea cu membrul va putea fi 

gestionată și pe canalele prevăzute până în prezent dar astfel de 

proceduri trebuie să fie ușor modificabile astfel încât Ordinul să 

poată răspune cât mai prompt nevoilor membrilor. 

(1)Persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute 

de lege poate solicita înscrierea în Ordin şi 

înregistrarea în Tabloul Naţional al Arhitecţilor 

printr-o cerere adresată preşedintelui filialei 

teritoriale în a cărei rază domiciliază.

(1)Persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute 

de lege poate solicita înscrierea în Ordin şi 

înregistrarea în Tabloul Naţional al Arhitecţilor 

printr-o cerere adresată preşedintelui filialei 

teritoriale în a cărei rază domiciliază, conform 

procedurii operaționale aprobate de Consiliul 

național, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1), lit. 

z).

(1)Persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute 

de lege poate solicita înscrierea în Ordin şi 

înregistrarea în Tabloul Naţional al Arhitecţilor 

printr-o cerere adresată preşedintelui filialei 

teritoriale în a cărei rază domiciliază, conform 

procedurii operaționale aprobate de Consiliul 

național, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1), lit. z).

(2)Cererea se depune, în dublu exemplar, la sediul 

filialei teritoriale şi va cuprinde:

(2)Cererea se depune, în dublu exemplar, la sediul 

filialei teritoriale şi va cuprinde:

(2)Cererea se depune, în dublu exemplar, la sediul 

filialei teritoriale şi va cuprinde:

a)numele, prenumele şi domiciliul solicitantului; a)numele, prenumele şi domiciliul solicitantului; a)numele, prenumele şi domiciliul solicitantului;

b)locul şi data naşterii; b)locul şi data naşterii; b)locul şi data naşterii;

c)elementele actului de identitate: seria şi numărul 

actului, codul numeric personal, data eliberării şi 

organul emitent;

c)elementele actului de identitate: seria şi 

numărul actului, codul numeric personal, data 

eliberării şi organul emitent;

c)elementele actului de identitate: seria şi numărul 

actului, codul numeric personal, data eliberării şi 

organul emitent;

d)indicarea diplomei care atestă calitatea de 

licenţiat în arhitectură: numărul, data eliberării şi 

emitentul;

d)indicarea diplomei care atestă calitatea de 

licenţiat în arhitectură: numărul, data eliberării şi 

emitentul;

d)indicarea diplomei care atestă calitatea de 

licenţiat în arhitectură: numărul, data eliberării şi 

emitentul;

e)indicarea sediului profesional unde solicitantul îşi 

exercită sau doreşte să îşi exercite profesia;

e)indicarea sediului profesional unde solicitantul 

îşi exercită sau doreşte să îşi exercite profesia;

e)indicarea sediului profesional unde solicitantul îşi 

exercită sau doreşte să îşi exercite profesia;

f)modalitatea în care solicitantul doreşte să îşi 

exercite profesia;

f)modalitatea în care solicitantul doreşte să îşi 

exercite profesia;

f)modalitatea în care solicitantul doreşte să îşi 

exercite profesia;

g)menţiunea înscrierii anterioare în Ordin şi 

înregistrarea în Tabloul Naţional al Arhitecţilor, 

după caz.

g)menţiunea înscrierii anterioare în Ordin şi 

înregistrarea în Tabloul Naţional al Arhitecţilor, 

după caz.

g)menţiunea înscrierii anterioare în Ordin şi 

înregistrarea în Tabloul Naţional al Arhitecţilor, după 

caz.

(3)Cererea va fi însoţită în mod obligatoriu de 

următoarele acte, care dovedesc împrejurările sus-

menţionate, depuse de solicitant într-un singur 

exemplar:

(3)Cererea va fi însoţită în mod obligatoriu de 

următoarele acte, care dovedesc împrejurările sus-

menţionate, depuse de solicitant într-un singur 

exemplar:

(3)Cererea va fi însoţită în mod obligatoriu de 

următoarele acte, care dovedesc împrejurările sus-

menţionate, depuse de solicitant într-un singur 

exemplar:

a)copie legalizată a diplomei de studii sau 

adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ prin 

care se dovedeşte că solicitantul a promovat 

examenul de diplomă;

a)copie legalizată a diplomei de studii sau 

adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ prin 

care se dovedeşte că solicitantul a promovat 

examenul de diplomă;

a)copie legalizată a diplomei de studii sau 

adeverinţă emisă de instituţia de învăţământ prin 

care se dovedeşte că solicitantul a promovat 

examenul de diplomă;

b)certificatul de acordare a dreptului de semnătură 

pentru cei care solicită înscrierea în Tabloul 

Naţional al Arhitecţilor la secţiunea "Arhitecţi cu 

drept de semnătură";

b)certificatul de acordare a dreptului de 

semnătură pentru cei care solicită înscrierea în 

Tabloul Naţional al Arhitecţilor la secţiunea 

"Arhitecţi cu drept de semnătură";

b)certificatul de acordare a dreptului de semnătură 

pentru cei care solicită înscrierea în Tabloul Naţional 

al Arhitecţilor la secţiunea "Arhitecţi cu drept de 

semnătură";

c)copie a actului de identitate al solicitantului sau 

copie a paşaportului, după caz;

c)copie a actului de identitate al solicitantului sau 

copie a paşaportului, după caz;

c)copie a actului de identitate al solicitantului sau 

copie a paşaportului, după caz;

d)copie a actelor de stare civilă ale acestuia, în 

cazul schimbării numelui;

d)copie a actelor de stare civilă ale acestuia, în 

cazul schimbării numelui;

d)copie a actelor de stare civilă ale acestuia, în cazul 

schimbării numelui;

e)copie a certificatului de naştere; e)copie a certificatului de naştere; e)copie a certificatului de naştere;
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f)certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 

15 zile înainte de data depunerii cererii;

f)certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 

15 zile înainte de data depunerii cererii;

f)certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 

15 zile înainte de data depunerii cererii;

g)în condiţiile unei înscrieri anterioare în Ordin, un 

înscris, eliberat de filiala teritorială, din care să 

rezulte că solicitantul a mai fost înscris în profesie, 

precum şi cauzele retragerii sau încetării calităţii de 

membru al Ordinului;

g)în condiţiile unei înscrieri anterioare în Ordin, 

un înscris, eliberat de filiala teritorială, din care să 

rezulte că solicitantul a mai fost înscris în profesie, 

precum şi cauzele retragerii sau încetării calităţii 

de membru al Ordinului;

g)în condiţiile unei înscrieri anterioare în Ordin, un 

înscris, eliberat de filiala teritorială, din care să 

rezulte că solicitantul a mai fost înscris în profesie, 

precum şi cauzele retragerii sau încetării calităţii de 

membru al Ordinului;

h)curriculum vitae; h)curriculum vitae; h)curriculum vitae;

i)două fotografii, pentru legitimaţia de membru al 

Ordinului;

i)două fotografii, pentru legitimaţia de membru al 

Ordinului;

i)două fotografii, pentru legitimaţia de membru al 

Ordinului;

j)copie a dovezii achitării taxei de înscriere; j)copie a dovezii achitării taxei de înscriere; j)copie a dovezii achitării taxei de înscriere;

k)dovada recunoaşterii titlului oficial de calificare în 

profesia de arhitect al cetăţenilor statelor membre 

ale Uniunii Europene, al cetăţenilor statelor 

membre ale Spaţiului Economic European şi al 

cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, al cetăţenilor 

români care au dobândit titlul academic de arhitect 

într-unui din aceste state, precum şi dovada 

echivalării titlului oficial de arhitect, în baza unei 

diplome obţinute eliberate de o instituţie de 

învăţământ superior de arhitectură dintr-un stat 

terţ.

k)dovada recunoaşterii titlului oficial de calificare 

în profesia de arhitect al cetăţenilor statelor 

membre ale Uniunii Europene, al cetăţenilor 

statelor membre ale Spaţiului Economic European 

şi al cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, al 

cetăţenilor români care au dobândit titlul 

academic de arhitect într-unui din aceste state, 

precum şi dovada echivalării titlului oficial de 

arhitect, în baza unei diplome obţinute eliberate 

de o instituţie de învăţământ superior de 

arhitectură dintr-un stat terţ.

k)dovada recunoaşterii titlului oficial de calificare în 

profesia de arhitect al cetăţenilor statelor membre 

ale Uniunii Europene, al cetăţenilor statelor membre 

ale Spaţiului Economic European şi al cetăţenilor 

Confederaţiei Elveţiene, al cetăţenilor români care 

au dobândit titlul academic de arhitect într-unui din 

aceste state, precum şi dovada echivalării titlului 

oficial de arhitect, în baza unei diplome obţinute 

eliberate de o instituţie de învăţământ superior de 

arhitectură dintr-un stat terţ.

(4)Arhitectul care îşi schimbă domiciliul are 

obligaţia de a solicita transferul la filiala teritorială 

în raza căreia domiciliază, printr-o cerere adresată 

în scris preşedintelui filialei respective, în termen 

de maximum 30 de zile de la schimbarea 

domiciliului.

(2) (4)Arhitectul care îşi schimbă domiciliul are 

obligaţia de a solicita transferul la filiala teritorială 

în raza căreia domiciliază, printr-o cerere adresată 

în scris preşedintelui filialei respective, în termen 

de maximum 30 de zile de la schimbarea 

domiciliului, conform procedurii operaționale 

aprobate de Consiliul național, potrivit 

prevederilor art. 30 alin. (1), lit. z).

Propunere reformulare: Arhitectul care îşi schimbă domiciliul social sau profesional  

poate solicita transferul la filiala teritorială în raza căreia domiciliază…  [Filiala 

Teritorială OAR Transilvania, prin Oana Bucea]

NU Ref. Amendamentul propus de Filiala Teritorială OAR 

Transilvania, prin Oana Bucea la Art. 63 alin. (4): nu se acceptă din 

același motiv detaliat la răspunsul aferent întrebării pe aceeași 

temă de la art. 58 alin. (2).

(2) (4)Arhitectul care îşi schimbă domiciliul are 

obligaţia de a solicita transferul la filiala teritorială în 

raza căreia domiciliază, printr-o cerere adresată în 

scris preşedintelui filialei respective, în termen de 

maximum 30 de zile de la schimbarea domiciliului, 

conform procedurii operaționale aprobate de 

Consiliul național, potrivit prevederilor art. 30 alin. 

(1), lit. z).

SECŢIUNEA 2: Recunoaşterea profesională a 

titlurilor oficiale de calificare eliberate de 

instituţiile de învăţământ superior de arhitectură 

din statele membre ale Uniunii Europene, 

Spaţiului Economic European şi Confederaţia 

Elveţiană

Art. 64: Dispoziţii generale

(1)În scopul exercitării profesiei de arhitect pe 

teritoriul României, Ordinul recunoaşte titlurile 

oficiale de calificare care îndeplinesc condiţiile 

minime de formare prevăzute de Directivă, 

eliberate de autorităţile competente din statele 

membre, acordând acestor titluri oficiale de 

calificare acelaşi efect juridic ca şi titlurilor oficiale 

de calificare eliberate de autorităţile române 

competente, titluri oficiale de calificare prevăzute 

în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare 

a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 932/2010.

(2)Ordinul recunoaşte titlurile de calificare ca 

arhitect, prevăzute în anexa nr. 2 la Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 

privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

arhitect, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

932/2010, eliberate de statele membre, care atestă 

o formare care a început cel târziu în decursul 

anului academic de referinţă prevăzut în respectiva 

anexă, chiar dacă nu îndeplinesc cerinţele minime 

prevăzute de Directivă, dându-le acelaşi efect pe 

teritoriul României ca şi titlurilor de calificare de 

arhitect eliberate de autorităţile competente din 

România în ceea ce priveşte accesul la activităţile 

profesionale de arhitect şi exercitarea acestora.

(3)În situaţia în care titlurile oficiale de calificare în 

profesia de arhitect eliberate de un stat membru al 

Uniunii Europene, de un alt stat aparţinând 

Spaţiului Economic European sau de Confederaţia 

Elveţiană cetăţenilor acestora nu îndeplinesc 

cerinţele prevăzute în prezentul regulament pentru 

a fi recunoscute, Ordinul va examina cunoştinţele 

de specialitate şi competenţele atestate de aceste 

titluri oficiale de calificare şi alte documente 

similare, precum şi experienţa solicitantului, 

comparativ cu cerinţele de calificare şi cunoştinţele 

prevăzute de legea română.

(4)Dacă în urma examinării comparative se 

constată că abilităţile şi cunoştinţele atestate de 

aceste titluri oficiale de calificare corespund numai 

parţial cerinţelor de calificare şi cunoştinţelor 

prevăzute de legea română, Ordinul poate solicita 

persoanei interesate să dovedească că îndeplineşte 

toate aceste cerinţe prin susţinerea măsurilor 

compensatorii, conform Legii nr. 200/2004 privind 

recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 

profesionale pentru profesiile reglementate din 

România, cu modificările şi completările ulterioare.

(5)Documentele necesare şi procedura 

recunoaşterii titlurilor oficiale de calificare în 

profesia de arhitect sunt prevăzute în Hotărârea 

Guvernului nr. 932/2010 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

184/2001 privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de arhitect.
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(6)Condiţiile în care posesorii unor titluri oficiale de 

calificare în profesia de arhitect, care sunt cetăţeni 

ai altor state în afara celor menţionate la art. 5, 

denumite în continuare state terţe, pot să îşi 

exercite profesia în România, să dobândească drept 

de semnătură şi să solicite înscrierea în Tabloul 

Naţional al Arhitecţilor vor fi stabilite, în condiţii de 

reciprocitate, prin convenţii încheiate de statul 

român cu statele de origine ale acestora, cu 

respectarea cel puţin a condiţiilor minime de 

formare în profesia de arhitect prevăzute de 

Directivă.

CAPITOLUL VII: Exercitarea dreptului de semnătură

SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale

Art. 65: Domeniul de exercitare a dreptului de 

semnătură

(1)Proiectele de arhitectură pentru materializarea 

cărora legea impune obţinerea autorizaţiei de 

construire vor fi elaborate de un arhitect cu drept 

de semnătură sau de un conductor arhitect cu 

drept de semnătură, potrivit competenţelor legale.

(1)Proiectele de arhitectură pentru materializarea 

cărora legea impune obţinerea autorizaţiei de 

construire/ desființare vor fi elaborate de un 

arhitect cu drept de semnătură, arhitect de 

interior cu drept de semnătură sau de un 

conductor arhitect cu drept de semnătură, 

potrivit competenţelor legale.

Art. 65 Alin (1): De precizat în mod clar și fără echivoc, prin trimitere la lege, care 

sunt aceste competențe și cine le verifică. Arhitectul de interior și conductorul 

arhitect cu drept de semnătură nu au aceleași competențe și, implicit, nu pot avea 

aceleași drepturi de exercitare a profesiei ca arhitectul cu drept de semnătură. 

[Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila]        

NU Ref. amendamentele propuse la art. 65 alin. (1): nu se acceptă, 

conform explicațiilor prezentate anterior precum și la art. 66 alin. 

(3), cu privire la competențele legale ale arhitecților de interior.

(1)Proiectele de arhitectură pentru materializarea 

cărora legea impune obţinerea autorizaţiei de 

construire/ desființare vor fi elaborate de un 

arhitect cu drept de semnătură, arhitect de interior 

cu drept de semnătură sau de un conductor arhitect 

cu drept de semnătură, potrivit competenţelor 

legale.

Propunere: este necesara definirea competentei legale a "arhitectilor de interior" 

avand in vedere ca orice proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire contine 

obligatoriu, chiar si pentru lucrari de modificare exclusiv interioare, si prezentarea 

exterioarelor cladirilor (sectiuni, plan acoperis, fatade); totusi, unei cladiri nu i se pot 

separa partile interioare  de cele exterioare. Legea 50/1991 nu prevede ca proiectele 

pentru autorizarea  construirii sa fie elaborate de "arhitecti de interior'. [Gabriela 

MIRCEA] 

NU

(2)Dreptul de semnătură se exercită pe toate 

documentele/ documentaţiile tehnice de 

arhitectură elaborate, constând în piese scrise şi 

desenate, în toate fazele de proiectare prevăzute 

de lege, după cum urmează: studii de fezabilitate, 

documentaţii pentru obţinerea avizelor de 

specialitate solicitate prin certificatul de urbanism, 

documentaţii tehnice pentru autorizarea 

construirii, proiecte tehnice, detalii de execuţie, 

teme de proiectare pentru subproiectanţii de 

specialitate, dispoziţii de şantier, procese - verbale 

de recepţie la terminarea lucrărilor, procese-

verbale de recepţie finală, altele de această natură.

(3)Arhitecţii cetăţeni ai unui stat membru de 

origine sau de provenienţă, care au dreptul de a 

exercita profesia de arhitect cu drept de semnătură 

ori cu un alt drept echivalent în unul dintre aceste 

state şi care nu solicită stabilirea în România, ci 

doar dreptul de a presta temporar sau ocazional 

servicii în domeniul arhitecturii pe teritoriul 

României, beneficiază de drept de semnătură şi 

parafă fără să fie înscrişi în Tabloul Naţional al 

Arhitecţilor şi sunt înregistraţi automat în Ordin pe 

durata prestării serviciilor respective.

(4)Arhitecţii care îşi desfăşoară activitatea în 

România trebuie să respecte normele de conduită 

cu caracter profesional, legislativ şi administrativ 

care sunt direct legate de profesia de arhitect, 

precum definiţia profesiei, utilizarea titlurilor şi 

abaterile profesionale grave care au o legătură 

directă şi specifică cu protecţia şi siguranţa 

consumatorilor, precum şi dispoziţiile disciplinare 

aplicabile arhitecţilor în România.

Art. 66: Arhitect şi conductor arhitect cu drept de 

semnătură

Art. 66: Arhitect, arhitect de interior şi conductor 

arhitect cu drept de semnătură

Art. 66: Arhitect, arhitect de interior şi conductor 

arhitect cu drept de semnătură

(1)Arhitectul dobândeşte drept de semnătură, 

acordat de Ordin, dacă îndeplineşte condiţiile de 

onorabilitate şi stagiu profesional.

(2)Cetăţenii unui stat membru de origine sau de 

provenienţă care solicită stabilirea în România şi nu 

deţin drept de semnătură sau un alt drept 

echivalent, dar îndeplinesc condiţiile minime de 

formare referitoare la deţinerea titlului de arhitect 

prevăzute de Directivă, vor dobândi, la cerere, 

drept de semnătură în aceleaşi condiţii ca şi 

cetăţenii români, potrivit legii.

(3)Conductorii arhitecţi, absolvenţi cu diplomă 

până în anul 2004 inclusiv, pot primi drept de 

semnătură limitat la categoriile de lucrări pentru 

care legea recunoaşte acest drept.

Art. 66 Alin (3) De precizat în mod clar și fără echivoc, prin trimitere la lege, acest 

acces limitat.  [Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila]

NU Ref. La amendamentul propus la Art. 66 Alin (3) de Sergiu C. 

Petrea, Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila: nu se 

acceptă întrucât modul de exercitare a dreptului de semnătură de 

către arhitecții de interior este clar delimitat în Art. 11 alin. (1) și 

(4) din Legea 184/2001:

(1)Proiectele de arhitectură pentru materializarea cărora legea 

impune obţinerea autorizaţiei de construire vor fi elaborate de un 

arhitect cu drept de semnătură sau de un conductor arhitect cu 

drept de semnătură. Proiectele de arhitectură de interior pentru 

materializarea cărora legea impune obţinerea autorizaţiei de 

construire pot fi semnate şi de către un arhitect de interior cu 

drept de semnătură.

 (4)Dreptul de semnătură al conductorilor arhitecţi şi al arhitecţilor 

de interior se exercită pe teritoriul României şi este limitat la 

categoriile de lucrări pentru care legea recunoaşte acest drept.

Considerăm că nu este necesară reluarea acestor prevederi în 

prezentul regulament. 

(4)Dreptul de semnătură implică asumarea de către 

persoana care îl exercită a întregii responsabilităţi 

profesionale faţă de client şi autorităţi cu privire la 

calitatea şi funcţionalitatea soluţiilor propuse, 

integrarea în ambianţa înconjurătoare a 

posibilităţilor tehnice de realizare, cu respectarea 

legislaţiei în domeniu.

(4)Dreptul de semnătură implică asumarea de 

către persoana care îl exercită a întregii 

responsabilităţi profesionale faţă de client şi 

autorităţi cu privire la calitatea şi funcţionalitatea 

soluţiilor propuse, integrarea în ambianţa 

înconjurătoare, a posibilităţilor tehnice de 

realizare, cu respectarea legislaţiei în domeniu.

(4)Dreptul de semnătură implică asumarea de către 

persoana care îl exercită a întregii responsabilităţi 

profesionale faţă de client şi autorităţi cu privire la 

calitatea şi funcţionalitatea soluţiilor propuse, 

integrarea în ambianţa înconjurătoare, a 

posibilităţilor tehnice de realizare, cu respectarea 

legislaţiei în domeniu.
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(5)Dreptul de semnătură se exercită olograf, cu 

menţionarea în clar a numelui, prenumelui şi a 

numărului de înregistrare în Tabloul Naţional al 

Arhitecţilor, pe toate documentaţiile elaborate în 

cadrul tuturor fazelor de proiectare şi autorizare, 

inclusiv pe durata execuţiei şi la recepţia lucrărilor. 

Copiile tuturor pieselor scrise şi desenate, 

componente ale proiectelor, trebuie semnate şi 

parafate în original. Lucrările colective trebuie să 

poarte semnătura tuturor arhitecţilor care au 

contribuit la elaborarea lor.

(6)Exercitarea dreptului de semnătură implică 

independenţă în luarea deciziilor cu caracter 

profesional.

(7)Conductorii arhitecţi cu drept de semnătură cu o 

vechime de cel puţin 3 ani în exercitarea acestui 

drept, care prin completarea studiilor dobândesc 

diploma de arhitect, vor primi, la cerere, drept de 

semnătură de arhitect, fără efectuarea unei 

perioade de stagiu.

SECŢIUNEA 2: Incompatibilităţi

Art. 67: Incompatibilităţi

Exercitarea dreptului de semnătură, potrivit legii, 

este incompatibilă cu următoarele situaţii:

a)arhitectul cu drept de semnătură îndeplineşte 

pentru acelaşi proiect funcţia de verificator, expert 

sau consilier ales ori numit în cadrul administraţiei 

publice implicate în procesul de avizare sau de 

autorizare;

b)arhitectul este funcţionar public.

Notă: În cadrul ședinței Consiliui național din 26 iunie s-a propus modificarea acestei 

prevederi în conformitate cu Art. 16 din Legea 184/2001, în sensul de a permite 

exercitarea dreptului de semnătură de către arhitectul  funcţionar public în cadrul 

autorităţii administraţiei publice care NU are în competenţă avizarea, autorizarea şi 

controlul lucrării în cauză. G.L. a decis păstrarea incompatibilității generale între 

exercitarea dreptului de semnătură și calitatea de funcționar public, conform interpretării 

date de Agenția Națională de Integritate, legislație în vigoare prin adresa nr. 3855/ 

26.10.2012.

SECŢIUNEA 3: Drepturi şi obligaţii ale membrilor 

cu drept de semnătură

Art. 68: Drepturile membrilor cu drept de 

semnătură

Arhitectul şi conductorul arhitect cu drept de 

semnătură au următoarele drepturi:

Arhitectul, arhitectul de interior şi conductorul 

arhitect cu drept de semnătură au următoarele 

drepturi:

Arhitectul, arhitectul de interior şi conductorul 

arhitect cu drept de semnătură au următoarele 

drepturi:

a)să fie înscrişi în Tabloul Naţional al Arhitecţilor;

b)să elaboreze şi să semneze proiectele de 

arhitectură pentru materializarea cărora legea 

impune obţinerea autorizaţiei de construire;

c)să verifice în timpul execuţiei lucrării 

conformitatea acesteia cu autorizaţia emisă, chiar 

dacă asistenţa tehnică nu le-a fost încredinţată;

d)să beneficieze, pentru serviciile prestate în 

relaţiile contractuale ce se stabilesc cu clientul, de 

un onorariu just, negociat în mod liber cu acesta, 

potrivit art. 19 lit. c) din Legea nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;

d)să beneficieze, pentru serviciile prestate în 

relaţiile contractuale ce se stabilesc cu clientul, de 

un onorariu just, negociat în mod liber cu acesta, 

potrivit art. 19 20 lit. c) din Legea nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;

d)să beneficieze, pentru serviciile prestate în 

relaţiile contractuale ce se stabilesc cu clientul, de 

un onorariu just, negociat în mod liber cu acesta, 

potrivit art. 19 20 lit. c) din Legea nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;

e) să introducă în contractul încheiat cu clientul 

clauze privind protecţia dreptului de autor.

Art. 69: Obligaţiile membrilor cu drept de 

semnătura

Arhitectul şi conductorul arhitect cu drept de 

semnătură au următoarele obligaţii:

Arhitectul, arhitectul de interior şi conductorul 

arhitect cu drept de semnătură au următoarele 

obligaţii:

Arhitectul, arhitectul de interior şi conductorul 

arhitect cu drept de semnătură au următoarele 

obligaţii:

a)să cunoască şi să respecte reglementările legale 

în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de 

arhitect;

b)să se conformeze şi să respecte Codul 

deontologic al profesiei de arhitect şi prezentul 

regulament;

c)să facă cunoscută clientului obligaţia de a obţine 

şi de a respecta avizele, acordurile şi autorizaţiile 

necesare, prevăzute de lege;

d)să se preocupe de perfecţionarea calificării 

profesionale;

d)să se preocupe își îndeplinească obligațiile 

prevăzute în Planului Național pentru Dezvoltarea 

Profesională Continuă a Arhitecților, prin 

participarea la programe de perfecţionarea a 

calificării profesionale;

[.....] Nu e nevoie să instituționalizăm acest proces transformându-l într-o goană 

după puncte, credite sau mai știu eu ce. Vorbiți cu niște doctori sau farmaciști și 

vedeți cât sunt de incântați și ce forme de fentare a sistemului funcționează. OAR 

poate contribui în continuare, la fel cum a făcuto si până acum, își poate mări 

contribuția dacă vrea, dar nu văd cum se poate transforma în acordator de credite 

profesionale. [.....] [Adrian Ianchiș]                                                                  

NU Ref. la amendamentul propus de Adrian Ianchiș: se acceptă în 

sensul că se revine la prevederea anterioară. Ref. observații: 

motivele pentru care a fost necesară elaborarea acestui plan au 

fost detaliate anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                             .                                            

d)să se preocupe de perfecţionarea calificării 

profesionale, prin îndeplinirea obligațiilor prevăzute 

în Planul Național pentru Dezvoltarea Profesională 

Continuă a membrilor Ordinului Arhitecților din 

România.

DA

Propunere: să își îndeplinească obligațiile prevăzute în Planului Național pentru 

Dezvoltarea Profesională Continuă a Arhitecților. Planul National de Dezvoltare 

Profesionala Continua a Arhitectilor va fi astfel elaborat incat indeplinirea obligatiilor 

prevazute in el sa se poata face de orice membru in mod gratuit si online prin 

accesarea sectiunii corespunzatoare din situl OAR National. [Raluca Buzdugan, 

Yvonne Toader, Costin Moga, Ciprian Mititelu, Laura Darie, Alexandru Iacob, 

Luminita Popan, Viorica Palcu].

NU Ref. amendament propus la art. 69 lit. d)  Raluca Buzdugan, 

Yvonne Toader, Costin Moga, Ciprian Mititelu, Laura Darie, 

Alexandru Iacob, Luminita Popan, Viorica Palc: nu se acceptă din 

motivele prezentate anterior cu privire la prevederea gratuității și 

a realizării exclusiv online.

Din nou, în lipsa cunoașterii în acest moment a acestui document/program nu poate 

fi inclus de pe acum în Regulamente. [Filiala Teritorială OAR Transilvania, prin Oana 

Bucea]    

NU Ref. amendament propus la at. 69 lit. d) de Filiala Teritorială OAR 

Transilvania, prin Oana Bucea:  nu se acceptă întrucât valitarea 

acestei prevederi din regulament, care face referire la îndeplinirea 

obligațiilor din Planul Național pentru Dezvoltarea Profesională nu 

presupune validarea obligațiilor ce urmează a fi cuprinse în viitorul 

plan, ci doar reglementarea faptului că obligațiile vor fi detaliate în 

planul respectiv și că acestea vor fi obligatorii pentru toți membrii 

Ordinului.                            

Propunere: păstrarea formei actuale din Regulament care reia o prevedere din 

Legea 184/2001, republicată, și anume: Art. 69 d) să se preocupe de perfecționarea 

calificării profesionale; Motivație: Prevederea excede cele prevăzute în Legea 

184/2001, republicată la art.21 lit. d), respectiv: „să se preocupe de perfecționarea 

calificării profesionale”. Obligațiile și drepturile arhitecților cu drept de semnătură 

sunt clar prevăzute în lege și trebuiesc păstrate ca atare, putând fi stabilite, în 

schimb, drepturi și obligații pentru alte categorii de membri (stagiari, arhitecți fără 

drept de semnătură). [Adrian-Florin Ionașiu]              

NU Ref. amendament propus de Adrian-Florin Ionașiu la art. 69 lit. 

d): nu se acceptă întrucât forma propusă completează dar nu 

contavine prevederii legale. 
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 Ref. propunerea de modificare a art. 69 lit. d, considerăm că este prematură 

introducerea unei asemenea obligaţii, în forma propusă de grupul de lucru, atât timp 

cât obiectul şi limitele acesteia nu sunt încă în mod clar stabilite, atât timp cât nu 

există o suficientă experienţă cu privire la eficienţa şi utilitatea Planului Naţional 

pentru Dezvoltarea Profesională Continuă a Arhitecţilor. Considerăm că dezbaterea 

poate fi continuată după finalizarea şi prezentarea în detaliu a mai sus amintitului 

plan. [Filiala Hunedoara, prin Preşedinte, Alexandru Rugescu]

NU Ref. amendament propus la at. 69 lit. d) de Filiala Hunedoara, 

prin Preşedinte, Alexandru Rugescu: nu se acceptă întrucât 

trimiterea la Planul Național pentru Dezvoltarea Profesională nu 

presupune automat validarea obligațiilor ce urmează a fi cuprinse 

în viitorul plan, ci doar reglementarea faptului că obligațiile vor fi 

detaliate în planul respectiv și că acestea vor fi obligatorii pentru 

toți membrii Ordinului.                            

e)să îşi asume, prin exercitarea dreptului de 

semnătură, întreaga responsabilitate profesională 

faţă de client şi autorităţi, manifestând 

conştiinciozitate şi probitate profesională;

Propunere: Art. 69: Obligaţiile membrilor cu drept de semnătura

Arhitectul şi conductorul arhitect cu drept de semnătură au următoarele obligaţii:

a)să cunoască şi să respecte reglementările legale în vigoare in domeniul 

constructiilor

b)să se conformeze  şi să respecte Codul deontologic al profesiei de arhitect şi 

prezentul regulament;

c)să facă cunoscută clientului obligaţia de a obţine şi de a respecta avizele, 

acordurile şi autorizaţiile necesare, prevăzute de certificatele de urbanism 

e)să îşi asume, prin exercitarea dreptului de semnătură, legalitatea si conformitatea 

proiectului cu legislatia in vigoare , respectarea temei de proiectare

f)să servească interesele clientului în acord cu interesul public cu exigenţele 

profesionale și cu prevederile legale în vigoare

Motivație:  nu cred ca ar trebui sa ne preocupam noi de prejudiciile morale, in final 

ordinul reprezinta interesele arhitectilor si nu invers. Consider ca exista alte instante 

la care se poate adresa clientul in cazul in care considre a ca a suferit prejudicii 

morale [Cristian Oprea]

NU Ref. amendament formulat de Cristian Oprea: nu poate fi 

acceptat întrucât potrivit Art. 25 alin. (1) lit.b) din Legea 184/2001 

Ordinul are atribuția de urmări exercitarea competentă şi calificată 

a profesiei în respectul codului deontologic al acesteia; Prin codul 

deontologic se prevăd atât obligații morale cât și profesionale ale 

arhitectului.

f)să servească interesele clientului în acord cu 

interesul public şi cu exigenţele profesionale, 

acţiunile şi măsurile care ar putea aduce prejudicii 

materiale sau morale clientului fiind interzise;

f)să servească interesele clientului în acord cu 

interesul public, şi cu exigenţele profesionale și cu 

prevederile legale în vigoare, acţiunile şi măsurile 

care ar putea fără a aduce prejudicii materiale sau 

morale clientului fiind interzise;

f)să servească interesele clientului în acord cu 

interesul public, şi cu exigenţele profesionale și cu 

prevederile legale în vigoare, acţiunile şi măsurile 

care ar putea fără a aduce prejudicii materiale sau 

morale clientului fiind interzise;

g)să anunţe în scris filiala teritorială din care fac 

parte despre orice modificare privind modalitatea 

de exercitare a dreptului de semnătură, imediat ce 

aceasta a avut loc, anexând şi o copie după actele 

doveditoare;

g)să anunţe în scris filiala teritorială din care fac 

parte despre orice modificare privind modalitatea 

de exercitare a dreptului de semnătură, imediat 

ce aceasta a avut loc în cel mult 15 zile, anexând 

şi o copie după actele doveditoare;

g)să anunţe în scris filiala teritorială din care fac 

parte despre orice modificare privind modalitatea 

de exercitare a dreptului de semnătură, imediat ce 

aceasta a avut loc în cel mult 15 zile, anexând şi o 

copie după actele doveditoare;

h)să predea filialei din care fac parte parafa 

individuală şi certificatul care atestă dreptul de 

semnătură, în cazul suspendării dreptului de 

semnătură, indiferent de motivele suspendării. Pe 

toată perioada de suspendare, nu pot face uz de 

calitatea de arhitect sau conductor arhitect cu 

drept de semnătură;

h) să predea filialei din care fac parte, în cel mult 

15 zile, parafa individuală şi certificatul care 

atestă dreptul de semnătură, în cazul suspendării 

dreptului de semnătură, indiferent de motivele 

suspendării. Predarea parafei trebuie confirmată 

de filială în termen de 15 zile. Pe toată perioada 

de suspendare, nu pot face uz de calitatea de 

arhitect, arhitect de interior sau conductor 

arhitect cu drept de semnătură;

Art. 69 lit. h) Parafa să se elibereze în termen de 10 zile, pentru a fi echivalentă 

perioada cu cea în care arhitectul trebuie să o predea. Vezi Art. 61 Alin (1) și Alin (6). 

[Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila]

NU Ref. Amendamentul formulat de Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, 

Sabrina Ene, Tania V. Bancila la art. 69 lit. h): nu se acceptă. 

Pentru motivație vă rugăm să consultați răspunsul anterior pe 

același subiect .

h) să predea filialei din care fac parte, în cel mult 15 

zile, parafa individuală şi certificatul care atestă 

dreptul de semnătură, în cazul suspendării dreptului 

de semnătură, indiferent de motivele suspendării. 

Predarea parafei trebuie confirmată de filială în 

termen de 15 zile. Pe toată perioada de suspendare, 

nu pot face uz de calitatea de arhitect, arhitect de 

interior sau conductor arhitect cu drept de 

semnătură;

i)să solicite documentele prevăzute de Directivă, 

dacă doresc să exercite profesia de arhitect pe 

teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, 

ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia 

Elveţiană, precum şi în state terţe;

j)să înregistreze proiectele de arhitectură 

elaborate, în vederea emiterii autorizaţiei de 

construire/demolare sau organizare de şantier, 

potrivit sistemului prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. e).

j)să înregistreze proiectele de arhitectură 

elaborate, în vederea emiterii autorizaţiei de 

construire/demolare desființare sau organizare de 

şantier, potrivit sistemului prevăzut la art. 2 alin. 

(2) lit. e).

Art. 69 lit. j): Doar dacă se menționează prezentarea dovezii în Certificatul de 

Urbanism, în caz contrar nu se poate obliga acest lucru, pentru că el servește unui 

beneficiar ca urmare a desfășurării unei proceduri legale. [...] [Sergiu C. Petrea, 

Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila]

NU Ref. Observațiile/ întrebările formulate de Sergiu C. Petrea, 

Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila la art. 69 lit. j): nu se 

acceptă, întrucât înregistrarea proiectelor este obligatorie pentru 

toți membrii OAR (inclusiv arhitecții de interior), conform Art. 6 

din Normele Metodologice din 2010 de aplicare a Legii nr. 

184/2001, care prevede că dreptul de semnătură se exercită pe 

toate documentele/documentaţiile tehnice de arhitectură 

elaborate constând în piese scrise şi desenate, în toate fazele de 

proiectare prevăzute de lege, […] iar autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale au obligaţia să verifice, în vederea 

emiterii autorizaţiilor de construire/ desfiinţare, în condiţiile legii, 

capacitatea exercitării dreptului de semnătură pe baza 

documentului prin care filiala teritorială a Ordinului Arhitecților 

din România din care face parte arhitectul/ conductorul arhitect 

confirmă dreptul de semnătură al acestuia şi face dovada luării în 

evidență a proiectului de arhitectură aferent documentaţiei 

tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/ 

demolare/ organizare a executării lucrărilor, după caz.

j)să înregistreze proiectele de arhitectură elaborate, 

în vederea emiterii autorizaţiei de 

construire/demolare desființare sau organizare de 

şantier, potrivit sistemului prevăzut la art. 2 alin. (2) 

lit. e).

Art. 70: Suspendarea şi încetarea dreptului de 

semnătură

(1)Dreptul de semnătură se suspendă:

a)temporar, la cererea persoanei înscrise, pentru 

motive legale sau alte motive dovedite cu acte;

a)temporar, la cererea persoanei înscrise, pentru 

motive legale sau alte motive dovedite cu acte;

a)temporar, la cererea persoanei înscrise, pentru 

motive legale sau alte motive dovedite cu acte;

b)după 6 luni, în caz de neplată, fără justificare, a 

cotizaţiilor anuale către Ordin, până la achitarea lor 

integrală, prin decizie a preşedintelui filialei;

c)pe perioada suspendării dreptului de a profesa, 

dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă;

d)cu titlu de sancţiune disciplinară, pe toată durata 

sancţiunii.

(2)Dreptul de semnătură încetează:

a)prin renunţarea în scris la exerciţiul dreptului de 

semnătură;

b)dacă arhitectul sau conductorul arhitect a fost 

condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de 

lege în legătură directă cu exercitarea dreptului de 

semnătură ori dacă i s-a aplicat pedeapsa 

complementară a interdicţiei exercitării profesiei 

printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

b)dacă arhitectul, arhitectul de interior sau 

conductorul arhitect a fost condamnat definitiv 

pentru o faptă prevăzută de lege în legătură 

directă cu exercitarea dreptului de semnătură ori 

dacă i s-a aplicat pedeapsa complementară a 

interdicţiei exercitării profesiei printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă.

Propunere completare: b) dacă arhitectul, arhitectul de interior sau conductorul 

arhitect a fost condamnat definitiv pentru o faptă penală prevăzută de 

lege…….. [Filiala Teritorială OAR Transilvania, prin Oana Bucea]

NU Ref. Amendamentul propus la Art. 70 alin. (2) lit. b) propus de 

Filiala Teritorială OAR Transilvania, prin Oana Bucea: nu se 

acceptă întrucât această completare nu este necesară, formularea 

actuală fiind cea prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea 

184/2001.

b)dacă arhitectul, arhitectul de interior sau 

conductorul arhitect a fost condamnat definitiv 

pentru o faptă prevăzută de lege în legătură directă 

cu exercitarea dreptului de semnătură ori dacă i s-a 

aplicat pedeapsa complementară a interdicţiei 

exercitării profesiei printr-o hotărâre judecătorească 

definitivă.

(3)Suspendarea şi încetarea dreptului de 

semnătură conduc la modificări în tablourile 

teritoriale şi în Tabloul Naţional al Arhitecţilor.

(4)Încetarea dreptului de semnătură atrage 

pierderea calităţii de membru al Ordinului şi 

radierea din Tabloul Naţional al Arhitecţilor.

SECŢIUNEA 4: Baza de date şi oficiul de dată certă

Art. 71: Evidenţe şi baze de date
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(1)Ordinul şi filialele sale teritoriale sunt operatori 

de baze de date referitoare la membri.

(2)Filialele vor înregistra, vor actualiza periodic şi 

vor stoca datele referitoare la membri într-o 

evidenţă distinctă de datele din Tabloul Naţional al 

Arhitecţilor.

(3)Baza de date gestionată de fiecare filială 

teritorială referitoare la membri sau, după caz, o 

parte a acesteia va fi transmisă Ordinului, în 

termen de 30 de zile de la actualizare.

(4)Baza de date are două secţiuni:

a)generală, care cuprinde toate datele despre 

membri, date înregistrate la înscrierea în Ordin şi 

completate pe parcurs, aspectele financiare legate 

de taxa de înscriere şi plata cotizaţiilor, precum şi 

registrul sancţiunilor disciplinare aplicate 

membrilor filialelor, registru instituit şi gestionat de 

către acestea;

b)publică, care cuprinde datele din Tabloul Naţional 

al Arhitecţilor, precum şi alte date stabilite prin 

regulamentul privind constituirea şi gestionarea 

bazei de date, aprobat de Consiliul naţional.

(5)Informaţiile din secţiunea publică a bazei de 

date pot fi postate şi pe site-ul Ordinului, potrivit 

regulamentului privind constituirea şi gestionarea 

bazei de date.

(6)Se interzice transmiterea către terţi a bazelor de 

date sau a unor părţi ale acestora, precum şi a 

datelor cu caracter personal ale membrilor 

Ordinului, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

(7)Se interzice publicarea pe site a datelor cu 

caracter personal ale membrilor, cu excepţia 

datelor prevăzute la alin. (4) lit. b).

(8)Persoanele care operează bazele de date vor 

semna un angajament de confidenţialitate, în 

condiţiile legii.

Art. 72: Oficiul de dată certă

(1)În vederea protejării dreptului de autor, membrii 

Ordinului pot solicita înscrierea într-un registru, 

deschis la nivelul fiecărei filiale teritoriale, a 

proiectelor de arhitectură, inclusiv a planşelor, 

machetelor şi lucrărilor grafice ce formează 

proiectele de arhitectură elaborate, primind astfel 

dată certă.

(2)Procedura privind înscrierea proiectelor şi a 

celorlalte documente prevăzute la alin. (1) se 

aprobă de către Colegiul director al Ordinului, prin 

hotărâre.

(2) Procedura privind înscrierea proiectelor şi a 

celorlalte documente prevăzute la alin. (1) va fi 

unitară la nivelul Ordinului și se aprobă de către  

Consiliul național, la propunerea Colegiului  

director al Ordinului, prin hotărâre.

(2) Procedura privind înscrierea proiectelor şi a 

celorlalte documente prevăzute la alin. (1) va fi 

unitară la nivelul Ordinului și se aprobă de către 

Consiliul național, la propunerea Colegiului director 

al Ordinului, prin hotărâre.

CAPITOLUL VIII: Stagiul şi arhitecţii stagiari

SECŢIUNEA 1: Stagiul

Art. 73: Stagiul

(1)În vederea dobândirii dreptului de semnătură, 

arhitectul, conform prevederilor Directivei, îşi 

desfăşoară activitatea profesională ca stagiar, pe o 

perioadă de minimum 2 ani, la un birou de 

arhitectură sau la o societate comercială de 

proiectare de arhitectură.

Propunere: ( 1) Stagiul are menirea de a asigura intrarea in rindurile arhitectilor cu 

drept de semnatura a abslventilor care au dobindit cunostintele legislative necesare 

elaborarii proiectelor  ce fac obiectul autorizarii.

(1.1)În vederea dobândirii dreptului de semnătură, arhitectul, conform prevederilor 

Directivei, îşi desfăşoară activitatea profesională ca stagiar, pe o perioadă de 

minimum 2 ani, la un birou de arhitectură sau la o societate comercială de 

proiectare de arhitectură. Sau in alte conditii ( daca stagiul este platit de la bugetul 

de stat, asa cum sunt platiti medicii rezidenti)

(2)Stagiul este obligatoriu şi efectiv şi se va desfăşura în baza unui contract 

individual de muncă (daca sunt platiti de stat),sau  alta forma de  contract , sub 

îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură, cu practică profesională în 

domeniu de minimum 5 ani. Motivare: Referitor la stagiu, asa cum am propus  si la 

ultima sedinta, acesta trebuie sa fie platit de stat, deoarece activitatea in domeniul 

arhitecturii este una de interes public. Deoarece activitatea in domeniul arhitecturii 

este una de interes public cu impact asupra mediului natural si construit, statul 

trebuie sa sprijine financiar activitatea de desfasurare a stagiului. Este un obiectiv 

care poate schimba mult structura regulamentului. El poate ramine in forma actuala 

pina va apare o modificare legislative. [Victoria Vasvary]              

NU Ref. Amendamentul propus la art. 73 alin. (1) de Victoria Vasvary: 

acesta nu poate fi acceptat întrucât: 1. reformularea propusă 

pentru alin. (1) nu este necesară; 2. propunerea de a include un 

nou alin. (1.1), care să prevadă posibilitatea ca stagiul să se 

efectueze și "în alte condiții, dacă stagiul este plătit de la bugetul 

de stat, așa cum sunt plătiți medicii rezidenți", nu poate fi 

acceptată pentru că potrivit art. 14 alin. (1) din Legea184/2001, 

stagiul se poate efectua doar la un birou de arhitectură sau la o 

societate de proiectare, sub îndrumarea unui arhitect cu drept de 

semnătură.   

(1.1) Arhitectul de interior, conductorul arhitect, 

urbanistul cu drept de semnătură echivalent cu un 

conductor arhitect vor efectua stagiul în aceleași 

condiții prevăzute la alin. (1).

 Art. 73 Alin (1): De adăugat cum fac stagiul celelalte categorii profesionale, pe lângă 

arhitect, respectiv arhitectul de interior, conductorul arhitect, urbanistul cu drept de 

semnătură echivalent cu un conductor arhitect. [Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, 

Sabrina Ene, Tania V. Bancila]

DA Ref. propunere formulată de Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, 

Sabrina Ene, Tania V. Bancila: aceste aspecte vor fi detaliate în 

Metodologia de Stagiu.  

(2)Stagiul este obligatoriu şi efectiv şi se va 

desfăşura în baza unui contract individual de 

muncă, sub îndrumarea unui arhitect cu drept de 

semnătură, cu practică profesională în domeniu de 

minimum 5 ani.

(3)Ordinul va înfiinţa Registrul arhitecţilor stagiari, 

care va cuprinde arhitecţii şi conductorii arhitecţi 

stagiari. În timpul stagiului, arhitectul va fi înscris în 

Registrul arhitecţilor stagiari instituit la nivelul 

Ordinului şi filialelor, iar pe toate înscrisurile 

profesionale denumirea purtată de acesta va fi cea 

de arhitect stagiar.

(4)Consiliul de conducere teritorial al fiecărei filiale 

are obligaţia de a organiza şi de a supraveghea 

îndrumarea arhitecţilor stagiari, prin intermediul 

unui membru desemnat al acestuia.

(4)Consiliul de conducere teritorial al fiecărei 

filiale are obligaţia de a organiza şi de a 

supraveghea îndrumarea arhitecţilor stagiari, prin 

intermediul unui membru desemnat al acestuia  

Comisiei de Stagiu a Filialei. 

(4)Consiliul de conducere teritorial al fiecărei filiale 

are obligaţia de a organiza şi de a supraveghea 

îndrumarea arhitecţilor stagiari, prin intermediul 

unui membru desemnat al acestuia responsabilul de 

stagiu desemnat din Colegiul drector teritorial. 

Art. 74: Durata stagiului

(1)Durata stagiului de 2 ani efectivi se calculează 

începând cu data încheierii contractului de muncă 

cu normă întreagă şi/sau ale contractelor de muncă 

care, cumulate, însumează o normă întreagă.

(1)Durata stagiului de 2 ani efectivi se calculează 

începând cu data încheierii pe baza contractului 

individual de muncă cu normă întreagă şi/sau a 

contractelor de muncă care, cumulate, însumează 

o normă întreagă, începând cu data aprobării 

cererii de începere a stagiului. 

Propunere: Art. 74 (1) Durata stagiului de 2 ani efectivi se calculează pe baza 

contractului individual de muncă cu normă întreagă şi/sau a contractelor de muncă 

care, cumulate, însumează o normă întreagă, începând cu data înscrierii în Ordin . 

Motivație: Este evident că decizia de înscriere în Ordin este făcută după evaluarea 

îndeplinirii tuturor condițiilor, deci și cele privind corespunzătoare a asigurarea 

îndrumării, fapt pentru care nu e necesară o altă aprobare, a unei alte comisii, care 

ar complica nepermis de mult înscrierea. [Adrian-Florin Ionașiu]                                

DA Se acceptă amendamentul propus de Adrian-Florin întrucât 

conține o formulare mai clară.

Art. 74 (1) Durata stagiului de 2 ani efectivi se 

calculează pe baza contractului individual de muncă 

cu normă întreagă şi/sau a contractelor de muncă 

care, cumulate, însumează o normă întreagă, 

începând cu data înscrierii în Ordin.
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(2)Stagiul prevăzut la alin. (1) poate fi redus la un 

an în cazul arhitecţilor care au dobândit experienţă 

de minimum 2 ani consecutivi în cadrul serviciilor 

de specialitate ale administraţiei publice centrale 

sau locale, precum şi în cazul absolvenţilor de 

arhitectură cu diplomă de doctor în domeniu, în 

condiţiile legii.

Ref. propunerile de modificare a art. 74, considerăm că nici forma actuală, nici 

forma propusă de grupul de lucru nu sunt eficiente sau utile. Apreciem că perioada 

de stagiu poate fi redusă în mod oportun cu 6 luni de zile numai în condiţiile în care 

arhiectul stagiar demonstrează o acumulare cel puţin suficientă a cunoştiinţelor 

practice şi teoretice necesare desfăşurării profesiei de arhitect. A presupune de 

plano că experienţa de minimum 2 ani consecutivi în cadrul serviciilor de specialitate 

din cadrul administraţiei publice sau locale sau că efectuarea unei perioade de 

voluntariat de minimum 6 luni conduc la prezumţia acumulării suficiente de 

cunosţiinţe în domeniul arhitecturii este cel puţin nerealist . Considerăm de 

asemenea că limitarea posibilităţilor stagiarului de a beneficia de reducerea 

termenului de stagiu la situaţii strict reglementate prin intermediul dispoziţiilor din 

Regulament nu este una oportună, subiectul de interes fiind acela al acumulării şi 

stăpânirii cunoştiinţelor necesare de către arhitectul stagiar, nicidecum altul. Ar fi 

recomandat ca motivele pentru care perioada de stagiu să poată fi redusă să nu fie 

limitate şi lăsate mai degrabă la aprecierea şi aprobarea Comisiei Naţionale de 

Acordare a Dreptului de Semnătură. [Filiala Hunedoara, prin Preşedinte, Alexandru 

Rugescu]

NU Ref. Observațiile/ amendamentul propus la Art. 74  de Filiala 

Hunedoara, prin Preşedinte, Alexandru Rugescu și Victoria 

Vasvary: nu se acceptă întrucât situațiile în care stagiul poate fi 

redus sunt expres reglementate de Legea 184/2001 prin art. 14 

alin. (2) pentru arhitecţii care au dobândit experienţă de minimum 

2 ani consecutivi în cadrul serviciilor de specialitate ale 

administraţiei publice, respectiv de art. 14 alin. (4) pentru 

absolvenţii de arhitectură cu diplomă de doctor în domeniu. 

Modificarea acestor prevederi va fi analizată în eventualitatea 

inițierii unei propuneri legislative de modificarea a Legii.

Ref. Art. 74: Aici ar mai trebui introduse si alte dispozitii de stimulare cum ar fi 

(3)Perioada stagiului se poate reduce, pentru sefii de promotie, si absolventii cu 

performante deosebite in timpul studiilor, intr-un cuantum ce se va  stabili prin 

regulamentul specific. Ca o paranteza, esential este ca dispozitia sa existe. [Victoria 

Vasvary]

NU

(3)Durata stagiului poate fi redusă la un an și 

jumătate în cazul arhitecților care au dobândit 

experienţă de minimum 6 luni sub formă de 

voluntariat, în oricare dintre domeniile acceptate 

pentru efectuarea stagiului, cu acordul prealabil al 

Comisiei de Stagiu a Filialei în care este înscris.

Propunere: eliminarea Art. 74 (3) Durata stagiului poate fi  redusă la un an și 

jumătate în cazul arhitecților care au dobândit experiență de minimum 6  luni sub 

formă de voluntariat, în oricare dintre domeniile acceptate pentru efectuarea 

stagiului, cu acordul prealabil al Comisiei de Stagiu a Filialei în care este înscris. 

Motivație: Prevederile privind reducerea stagiului sunt cele de la art. 14, alin. (2) și 

(4) din Legea 184/2001, republicată, Ordinul neavând competență să prevadă alte 

excepții. [Adrian-Florin Ionașiu]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DA  Ref. amendamentul propus de Adrian-Florin Ionașiu la art. 74 

alin. (3): se acceptă în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) 

și alin. (4) din Legea 184/2001. Prin urmare, se elimină alin. (3) 

propus al acestui articol.                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                   

                               .                                                                                                                                                                                                                             

Durata stagiului nu poate fi redusa, ori echivalata printr-un program de voluntariat 

(acesta putand fi facut in orice alt domeniu si astfel nu ar putea fi controlat, sau 

firme de arhitectura ar putea beneficia de mana de lucru gratis pe o perioada de 6 

luni sau mai bine), aceasta perioada de stagiu poate fi redusa doar daca respectivul 

este inscris intr-un program de studii post universitare, doctorale sau post doctorale 

recunoscute de universitatile de arhitectura. [fragment din Punct de vedere Andreea 

Ioana Aluchi, redat integral la finalul documetului]

DA Ref. observații/ amendament formulat de la art. 74 alin. (3) de 

Andreea Ioana Aluchi: se acceptă, astfel că  se elimină alin. (3) 

propus al acestui articol.     

Propunere: (3)Durata stagiului nu poate fi redusa in nici o circumstanta. Motivare: 

Duarata stagiului nu poate fi redusa, la fel cum nu poata fi redusa sarcina sau 

perioada de gestatie... [Raluca Buzdugan, Yvonne Toader, Costin Moga, Ciprian 

Mititelu, Laura Darie, Alexandru Iacob, Luminita Popan, Viorica Palcu]       

NU Ref. amendamentul propus de Raluca Buzdugan, Yvonne Toader, 

Costin Moga, Ciprian Mititelu, Laura Darie, Alexandru Iacob, 

Luminita Popan, Viorica Palcul a art. 74 alin. (3), respectiv 

includerea unui nou alin. care să prevadă că "Durata stagiului nu 

poate fi redusa in nici o circumstanta." nu poate fi acceptată 

întrucât  Legea 184/2001 reglementează anumite situații în care 

stagiul poate fi redus, respectiv la art. 14 alin. (2) pentru arhitecţii 

care au dobândit experienţă de minimum 2 ani consecutivi în 

cadrul serviciilor de specialitate ale administraţiei publice și la art. 

14 alin. (4) pentru absolvenţii de arhitectură cu diplomă de doctor 

în domeniu

Art. 74 Alin (3): Voluntariatul/serviciul în cadrul administrației publice nu ar trebui 

sub nici o formă să suplinească stagiul. Cunoștințele pe care trebuie să le 

dobândească arhitecții stagiari sunt și așa foarte multe pentru perioada de 2 ani de 

zile, mai ales din cauză că programa academică nu este sincronizată cu profesia, iar 

partea legislativă este stufoasă și insuficient aprofundată. Reducerea stagiului la un 

an și jumătate nu face decât să scadă și mai mult în desuetudine această practică, 

devenită deja oarecum formală și nerealistă, în absența unui examen clar la 

finalizare, cu o formă scrisă pentru dovedirea cunoștințelor dobândite în partea 

legislativă. [Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila]     

DA Ref. amendamentul propus de Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, 

Sabrina Ene, Tania V. Bancila: se acceptă.    

Propunere: anulare alin (3). Motivare: formarea profesională a stagiarilor nu se 

poate exercita in afara  profesiei  și  fără respectarea legii exercitării profesiei de 

arhitect; in cadrul exercitării profesiei si in limitele codului deontologic, un 

'îndrumător nu se poate folosi de munca voluntară  a unui  arhitect  stagiar  care 

trebuie să fie remunerat onorabil. Potrivit Legii 184/2001, art.24. (1) " ...Ordinul are 

rolul de a reprezenta  și  ocroti,  la  nivel  naţional și  internațional,  interesele  

profesiei  de  arhitect deci  are răspunderea ca arhitecţii. in exercitarea profesiei, să 

își permită să asigure remunerația corespunzătoare a stagiarilor. Voluntariatul nu 

respectă prevederile Legii 184/ 2001, art. 13.(1) "În vederea dobândirii dreptului de 

semnătură, arhitectul, conform prevederilor Directivei, 'iși desfășoară activitatea 

profesionala ca stagiar pe o perioada de minimum 2 ani, la un birou de arhitectura 

sau la o societate comerciala de proiectare, sub 'îndrumarea unui arhitect cu drept 

de semnătură. [Gabriela MIRCEA]

DA Ref. amendamentul propus de Gabriela Mircea: se acceptă în 

conformitate cu prevederile Legii 184/2001. 

Art. 75: Suspendarea stagiului

(1)Stagiul se consideră suspendat şi perioada 

respectivă nu este inclusă în calculul celor 2 ani 

efectivi în condiţiile în care încetează sau se 

suspendă raporturile de muncă, potrivit legii, ori nu 

se depun la termenul stabilit rapoartele de stagiu.

(2)Arhitecţii stagiari au obligaţia de a anunţa 

conducerea filialei din care fac parte despre 

încetarea sau suspendarea raporturilor de muncă, 

în termen de cel mult 15 zile.

(3)Suspendarea stagiului se evidenţiază în Registrul 

arhitecţilor stagiari.

(4)Stagiul poate fi reluat când motivele suspendării 

încetează, caz în care perioada efectuată anterior 

este inclusă în perioada stagiului.

Art. 76: Înscrierea în Registrul arhitecţilor stagiari

(1)Cererea de înscriere în Ordin se depune la filiala 

teritorială în a cărei rază solicitantul îşi are 

domiciliul, conform art. 63.
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(2)Cererea va fi însoţită de actele necesare 

înscrierii, contractul de muncă al stagiarului 

încheiat potrivit prevederilor legale în materie, 

angajamentul arhitectului cu drept de semnătură 

sub îndrumarea căruia acesta efectuează stagiul, 

certificatul prevăzut la art. 33 alin. (2) din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 

privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

arhitect, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

932/2010 şi, după caz, diploma de doctor în 

domeniu.

(2)Cererea va fi însoţită de actele necesare 

înscrierii, contractul individual de muncă al 

stagiarului și actul adițional de stagiu încheiate  

potrivit prevederilor legale în materie, 

angajamentul arhitectului cu drept de semnătură 

sub îndrumarea căruia acesta efectuează stagiul 

certificatul prevăzut la art. 11 alin. (5) din Legea  

art. 33 alin. (2) din Normele metodologice de 

aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de arhitect, cu modificările și 

completările ulterioare. , aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 932/2010 și, după caz, diploma de 

doctor în domeniu.

Propunere:  Art. 76 (2) Cererea va fi însoțită de actele necesare înscrierii, contractul 

individual de muncă al stagiarului încheiat potrivit prevederilor legale în materie, 

dovada asigurării îndrumării pe perioada stagiului, copia titlului oficial de calificare   

şi, după caz, diploma de doctor în domeniu. Motivație: Prevederea trebuie să 

asigure un tratament nediscriminatoriu atât pentru arhitecții care își efectuează 

perioada de stagiu în România cât și pentru cei care îl efectuează în străinătate, și în 

plus să permită acest lucru, pentru că este evident că actul adițional la contractul de 

muncă nu se va putea face decât în România. În acest sens s-a introdus expresia 

„dovada asigurării îndrumării”, care poate fi și o simplă scrisoare din partea unui 

arhitect cu drept de semnătură din străinătate, act care, în opinia mea, este suficient 

și pentru arhitecții cu drept de semnătură din România. Art.11 alin. (5) din Legea 

184/2001, republicată, se referă la altceva, respectiv la dobândirea dreptului de 

semnătură care este etapa următoare efectuării stagiului, și în acest sens a fost 

eliminată. [Adrian-Florin Ionașiu]

DA, parțial Ref. amendamentul propus la Art. 76 (2) de Adrian-Florin Ionașiu: 

se acceptă cu unele modificări.

Art. 76 (2)Cererea va fi însoțită de actele necesare 

înscrierii, contractul individual de muncă al 

stagiarului încheiat potrivit prevederilor legale în 

materie sau alt document cu aceeași forță juridică 

ce dovedește asigurarea îndrumării pe perioada 

stagiului, copia titlului oficial de calificare şi, după 

caz, diploma de doctor în domeniu, conform Legii.   

contractul de muncă al stagiarului încheiat potrivit 

prevederilor legale în materie, angajamentul 

arhitectului cu drept de semnătură sub îndrumarea 

căruia acesta efectuează stagiul, certificatul 

prevăzut la art. 33 alin. (2) din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 

privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

arhitect, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

932/2010 şi, după caz, diploma de doctor în 

domeniu.

Art. 77: Asigurarea îndrumării profesionale

Ref. art. 77, considerăm că sunt necesare abordări mai detaliate. Astfel, atât timp cât 

stagiarului îi este solicitat un contract de muncă cu normă întreagă de 8 ore sau mai 

multe contracte individuale de muncă care însumate să constituie o normă întreagă 

de 8 ore, observăm că acelaşi lucru nu este avut în vedere şi pentru îndrumător – 

mentor. Pot exista situaţii în care stagiarul este angajat cu contract individual de 

muncă cu normă întreagă de 8 ore, iar arhitectul îndrumător cu contract individual 

de muncă pe 2 ore sau în care îndrumătorul este angajat în societatea care îl are ca 

asociat sau asociat unic pe stagiar, acesta fiind şi angajat cu 8 ore, tot cu contract 

individual de muncă de 2 ore.  Această situaţie este una absolut disfuncţională, 

îndrumătorul neputând asigura în mod efectiv pregătirea stagiarului. Considerăm 

oportun ca fie cele două contracte individuale de muncă să fie corelate ca normă, ca 

ore, fie arhitectul îndrumător să fie titular Birou Individual de Arhitectură sau asociat 

/ asociat unic într-o societate comercială sau societate civilă. [Filiala Hunedoara, prin 

Preşedinte, Alexandru Rugescu și Răzvan Rugescu*] NOTĂ Amendamentul a fost 

primit și de la domnul Răzvan Rugescu în data de 20.07.2017 - în afara termenului 

de transmitere a amendamentelor la prezentul regulament.

NU Ref. Amendamentul propus la art. 77 de Filiala Hunedoara, prin 

Preşedinte, Alexandru Rugesc (susținut și de Răzvan Rugescu): nu 

se acceptă întrucât G.L. Stagiu, Educație nu consideră necesar ca 

mentorul să fie angajaț cu normă întreagă în vederea asigurării 

îndrumării în condiții optime. Îndrumarea nu este o activitate 1:1 

cu prestația curentă a stagiarului. Acest lucru ar însemna ca un 

îndrumător/mentor să nu poată avea decât un singur stagiar, iar 

conform deciziei CN din martie 2017, un raport satisfăcător este de 

3 stagiari la un îndrumător/ mentor. În orice caz, măsurile 

cantitative nu sunt suficiente pentru asigurarea calității, acesta 

fiind motivul principal al respingerii amendamentului. De 

asemenea, prin această măsură s-ar crea o diferențiere pe motive 

nefondate, întrucât realitatea ne arată că nu există o cauzalitate 

logică între nivelul de cunoștințe și competențe ale unui candidat 

la evaluarea pentru obținerea dreptului de semnătura și prezența 

formală a îndrumătorului său în birou, pe perioada stagiului. 

Suntem de acord că "îndrumarea de complezență" este o 

problemă, dar nu este principalul fenomen păgubos. Daunele 

produse sistemului de stagiu prin încă o constrângere sunt mai 

mari decât eventualele avantaje care ar putea fi obținute prin 

formalisme de acest gen.

DA

DA

Notă: în cadrul șednței CN din 26 iunie 2017 subiectul a foat luat în discuție și s-a propus 

formularea: Mentorul va fi angajat cu normă întreagă, titular sau asociat în cadrul formei 

de exercitare a profesiei în care își desfășoară activitatea stagiarul.  (Propunere M Gafar).

Aceasta a fost rediscutată de G.L. Regulamente în data de 11 iulie 2017 și de CD în data de 

12 iulie 2017 și respinsă. 

(1)Arhitectul care garantează îndrumarea 

profesională a stagiarului trebuie să aibă 

competenţa profesională cerută de lege şi de 

prevederile prezentului regulament.

(2)Arhitectul care a fost sancţionat disciplinar nu 

poate îndeplini funcţia de îndrumător de stagiu, 

după cum urmează:

(2)Arhitectul care a fost sancţionat disciplinar nu 

poate îndeplini funcţia de îndrumător mentor de 

stagiu, după cum urmează:

Propunere: păstrarea formei actuale a Art. 77 (2) Arhitectul care a fost sancționat 

disciplinar nu poate îndeplini funcția de îndrumător de stagiu, după cum urmează:  

Motivație: Termenul de mentor, întîlnit în special în țările anglo-saxone, are o 

conotație, în general, spirituală în limba română și  anume:  „MÉNTOR, mentori,  

s.m. Conducător  spiritual, povățuitor, îndrumător; preceptor, educator. [...]”, cf. 

Dexonline, de aceea s-a propus păstrarea actualei formulări care este clară și nu lasă 

loc la interpretări.  [Adrian-Florin Ionașiu]                                                              

NU Ref. Propunerea formulată de Adrian Ianchiș ref. art. 77 alin. (2): 

nu se acceptă, întrucât se consideră că termenul de mentor este 

potrivit și este corelat cu cel utilizat în cuprinsul Legii nr. 335 /2013 

privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ 

superior, pentru persoana desemnată de angajator care 

coordonează stagiarul pe durata stagiului şi care participă la 

activitatea de evaluare.                                                  

(2)Arhitectul care a fost sancţionat disciplinar nu 

poate îndeplini funcţia de îndrumător mentor de 

stagiu, după cum urmează:

a)pe o perioadă de 3 ani de la aplicarea sancţiunii 

cu avertisment sau vot de blam;

Art. 77 alin. a) este nerealist, afectând mai mult stagiarul decât mentorul de stagiu. 

Pentru un avertisment al mentorului de stagiu, stagiarul rămâne fără loc de muncă și 

își suspendă stagiatura până la găsirea altui loc de muncă. În filialele mici, revenirea 

tinerilor arhitecți din orașele universitare după terminarea studiilor este, oricum, o 

problemă; dacă reducem și numărul mentorilor de stagiu disponibili pentru o 

sancțiune cu avertisment, nu facem decât să agravăm situația. [Ina-Gabriela Funețan]

NU Ref. Observația formulată de Ina-Gabriela Funețan la art. 77 alin. 

(1)  lit. a): nu se acceptă întrucât se consideră că prevederea 

regulamentară actuală este realistă și necesară. De asemenea, Art. 

6 din Legea 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru 

absolvenţii de învăţământ superior, prevede că "nu poate avea 

calitatea de mentor salariatul care a fost sancţionat cu una dintre 

sancţiunile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 

53/2003 (Codul Muncii) iar sancţiunea disciplinară nu a fost 

radiată, în condiţiile legii". Mentorul trebuie sa fie un exemplu 

pentru stagiar. De altfel cazurile nu sunt atat de multe incat să 

afecteze accesul arhitecților la oportunități de stagiu. 

b)pe o perioadă de 5 ani de la executarea sancţiunii 

de suspendare a dreptului de semnătură;

c)pe o perioadă de 7 ani de la executarea sancţiunii 

de suspendare a calităţii de membru al Ordinului.

(3)Arhitectul îndrumător sancţionat disciplinar 

pierde această calitate odată cu aplicarea 

sancţiunii, caz în care convenţia de stagiu încetează 

cu aceeaşi dată, iar arhitectul stagiar urmează să 

încheie o convenţie de stagiu cu un alt arhitect, în 

condiţiile legii.

(3)Arhitectul îndrumător mentor de stagiu  

sancţionat disciplinar pierde această calitate 

odată cu aplicarea sancţiunii, caz în care actul 

adițional la contractul de muncă încetează cu 

aceeaşi dată, iar arhitectul stagiar urmează să 

încheie un nou act adițional de stagiu cu un alt 

arhitect, în condiţiile legii.

Propunere: anulare modificare propusă de G.L. Motivare: modificarea  propusă este 

formală, fără justificare substanțială; atât în Legea 184/ 2001+ art .13, cât și în 

Regulamentul OAR se face referire la "îndrumare" profesională și la "îndrumător". 

[Gabriela MIRCEA] 

NU Ref. Amendamentul la Art 77 alin. (3) de Gabriela Mircea: nu se 

acceptă întrucât această modificare este necesară pentru a 

evidenția rolul sporit al mentorului de a ghida parcursul 

profesional al stagiarului. Precizăm că actualul proiect de 

Metodologie de stagiu are în vedere o asistare mult mai 

consistentă pe parcursul Stagiului. Mai mult, termenul de mentor 

este cel folosit și de Legea  nr. 335 /2013 privind efectuarea 

stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, pentru 

persoana desemnată de angajator care coordonează stagiarul pe 

durata stagiului şi care participă la activitatea de evaluare. De 

asemenea, termenul de mentor nu contravine prevederilor Art. 14 

alin. (1) din Legea 184/2001, întrucât aceasta face referire la 

activitatea de "îndrumare" nu la denumirea de "îndrumător".

(3)Arhitectul îndrumător mentor de stagiu  

sancţionat disciplinar pierde această calitate odată 

cu aplicarea sancţiunii, caz în care convenţia de 

stagiu încetează cu aceeaşi dată, iar arhitectul 

stagiar urmează să încheie o convenţie de stagiu cu 

un alt arhitect, în condiţiile legii. îndrumarea  

încetează cu aceeaşi dată;

(4)Arhitectul îndrumător se angajează faţă de 

consiliul filialei teritoriale cu privire la asigurarea 

unei bune şi complete pregătiri profesionale şi a 

unui venit echitabil pentru stagiar, corespunzător 

muncii depuse, şi este obligat să îl informeze pe 

preşedintele filialei, în scris, asupra oricărei cauze 

de încetare a îndrumării.

(4)Arhitectul îndrumător mentor de stagiu se 

angajează faţă de consiliul filialei teritoriale cu 

privire la asigurarea unei bune şi complete 

pregătiri profesionale şi a unui venit echitabil 

pentru stagiar, corespunzător muncii depuse, şi 

este obligat să îl informeze pe preşedintele filialei, 

în scris, asupra oricărei cauze de încetare a 

îndrumării. 

Art. 77 Alin (4): Sa fie definit "venitul echitabil" în mod clar sau prin referire la o bază 

de salarizare.

Dacă arhitectul stagiar trebuie să aibă contract de 8 ore, arhitectul mentor trebuie să 

aibă aceleași restricții. De asemenea, numărul de arhitecți stagiari pe care îi poate 

primii spre mentorat un arhitect cu drept de semnătură ar trebui reglementat la un 

prag maxim. [Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila]

NU Ref. Amendamnetul propus la art. 77 alin. (4) de Sergiu C. Petrea, 

Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila: nu se acceptă 

întrucât nu este necesară definirea termenului de "venit echitabil" 

în cuprinsul regulamentului Ordinului, fiind aplicabile dispozițiile 

legale privind asigurarea venitului minim garantat, având în vedere 

că stagiul se efectuează în baza unui contract de muncă. De 

asemenea, precizăm că numărul maxim de de stagiari care pot fi 

coordonați de un mentor este reglementat de viitoarea 

metodologie de stagiu.

(4)Arhitectul îndrumător mentor de stagiu se 

angajează faţă de consiliul filialei teritoriale cu 

privire la asigurarea unei bune şi complete pregătiri 

profesionale şi a unui venit echitabil pentru stagiar, 

corespunzător muncii depuse, şi este obligat să îl 

informeze pe preşedintele filialei, în scris, asupra 

oricărei cauze de încetare a îndrumării.  

(5)Dacă, din orice motive, pe perioada stagiului, 

arhitectul care asigură efectiv îndrumarea 

profesională nu îşi mai poate îndeplini obligaţiile 

specifice, acesta va trebui să depună un raport 

motivat asupra situaţiei intervenite, adresat 

preşedintelui filialei, solicitând preluarea 

obligaţiilor de către un alt arhitect.
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(6)În cazul în care se constată că arhitectul, cu rea-

credinţă, nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin 

angajamentul asumat potrivit prezentului 

regulament şi/sau prin contractul încheiat în acest 

sens cu stagiarul, consiliul filialei teritoriale va 

declanşa împotriva sa procedura disciplinară, 

potrivit legii şi prezentului regulament.

(6) În cazul în care se constată că arhitectul 

mentor de stagiu, cu rea-credinţă, nu şi-a 

îndeplinit obligaţiile asumate prin angajamentul 

asumat potrivit prezentului regulament şi/sau 

prin contractul actul adițional de stagiu încheiat în 

acest sens cu stagiarul, consiliul filialei teritoriale 

va declanşa împotriva sa procedura disciplinară, 

potrivit legii şi prezentului regulament.

(6) În cazul în care se constată că îndrumătorul 

mentorul de stagiu, cu rea-credinţă, nu şi-a 

îndeplinit obligaţiile asumate prin angajamentul 

asumat potrivit prezentului regulament şi/sau prin   

angajamentul asumat potrivit prezentului 

regulament şi/sau prin contractul încheiat în acest 

sens cu contractul de muncă al stagiarulului,  

consiliul filialei teritoriale va declanşa împotriva sa 

procedura disciplinară, potrivit legii şi prezentului 

regulament.

Art. 78: Drepturile arhitecţilor şi conductorilor 

arhitecţi stagiari

Art. 78: Drepturile arhitecţilor, arhitecților de 

interior şi conductorilor arhitecţi stagiari

Art. 78: Drepturile arhitecţilor, arhitecților de 

interior şi conductorilor arhitecţi stagiari

(1)Stagiarii pot semna în perioada stagiaturii studii, 

planuri şi proiecte proprii, întocmite pentru 

concursuri, expoziţii sau alte manifestări 

specializate, în măsura în care rezultatul acestora 

nu presupune eliberarea unei autorizaţii de 

construire.

(2)Stagiarii vor colabora la întocmirea proiectelor 

de arhitectură, dacă un arhitect cu drept de 

semnătură îşi asumă întreaga responsabilitate a 

proiectului în vederea emiterii autorizaţiei de 

construire/desfiinţare, în condiţiile legii.

(3)Pentru o bună şi completă pregătire 

profesională, stagiarii vor participa efectiv la toate 

fazele de proiectare, inclusiv la cea de urmărire de 

şantier.

(3)Pentru o bună şi completă pregătire 

profesională, stagiarii vor participa efectiv la toate 

fazele de proiectare, inclusiv la cea de urmărire 

de şantier. Misiunile de baza ale Arhitectului, asa 

cum sunt ele precizate prin Metodologia de 

Stagiu.

Art. 78 Alin (3): Nu poate fi reglementată ca obligatorie participarea la urmărirea de 

șantier, de multe ori ea nefiind remunerată în cazul proiectelor mici, care sunt cele 

la care au acces stagiarii. Poate fi recomandată această participare. [Sergiu C. Petrea, 

Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila]

NU Ref. Amenamentul la Art. 78 Alin (3) propus de [Sergiu C. Petrea, 

Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila, nu se acceptă 

observația că nu poate fi reglementată ca obligatorie participarea 

la urmărirea de șantier, întrucât aceasta este o misiune obligatorie 

pentru arhitecții care solicită dobândirea dreptului de semnatură. 

Precizăm că nu este obligatorie participarea la urmărirea pe 

șantier a proiectelor mentorului de stagiu, stagirul având 

posibilitatea de a completa mapa de lucrari prin studiu individual.

(3)Pentru o bună şi completă pregătire profesională, 

stagiarii vor participa efectiv la toate fazele de 

proiectare, inclusiv la cea de urmărire de şantier, 

conform Misiunilor de bază ale Arhitectului.

(4)Stagiarii pot participa, pe toată durata stagiului, 

la conferinţele de stagiu organizate de filiale şi de 

Ordin.

(4) Stagiarii pot participa, pe toată durata 

stagiului, la conferinţele de stagiu organizate de 

filiale şi de Ordin.

Propunere art. 78 (5): în perioada efectuării stagiului stagiarii pot beneficia, la 

cerere, de o detașare în cadrul filialei în care efectuează stagiatura în condițiile 

prezentului regulament, cu acordul celor două filiale implicate, respectiv cea de 

domiciliu și cea în care se află locul de muncă. [G.L. Legislație Filiala Nord Est]

DA Ref . Amendamentul propus la art. 78 (5), renumerotat alin. (4) 

de G.L. Legislație Filiala Nord Est: se acceptă. 

Art. 78 (4) Stagiarii pot participa, pe toată durata 

stagiului, la conferinţele de stagiu organizate de 

filiale şi de Ordin.           Art. 78 (4): În perioada 

efectuării stagiului, stagiarii pot beneficia, la cerere, 

de o detașare în cadrul filialei în care efectuează 

stagiatura în condițiile prezentului regulament, cu 

acordul celor două filiale implicate, respectiv cea de 

domiciliu și cea în care se află locul de muncă. 

Art. 79: Obligaţiile arhitecţilor şi ale conductorilor 

arhitecţi stagiari

Art. 79: Obligaţiile arhitecţilor, arhitecților de 

interior şi ale conductorilor arhitecţi stagiari

Art. 79: Obligaţiile arhitecţilor şi ale conductorilor 

arhitecţi stagiarilor
DA Notă: a fost modificat tilul pentru mai multă claritate.

(1)Stagiarii sunt obligaţi să respecte toate 

dispoziţiile legale referitoare la profesia de 

arhitect, precum şi Normele metodologice privind 

efectuarea stagiului pentru dobândirea dreptului 

de semnătură.

(2)Stagiarii au obligaţia de a anunţa, în scris, filiala 

din care fac parte despre suspendarea stagiului, 

indicând în mod obligatoriu motivele suspendării.

3) Stagiarii trebuie să își îndeplinească obligațiile 

prevăzute în Planului Național pentru Dezvoltarea 

Profesională Continuă a Arhitecților, prin 

participarea la conferințe de stagiu și programe 

de perfecţionarea a calificării profesionale;

Idem cu referință la necunoașterea acestui Plan. Aceste obligații vor apare în 

Metodologia de Efectuare a Stagiului atunci când va apare și planul Național. [Filiala 

Teritorială OAR Transilvania, prin Oana Bucea]                                                                                                          

NU Ref. Observațiile și amendamente formulate în legătură cu Art. 

79 (3): vă rugăm să consultații răspunsurile anterioare cu privire la 

Planul Național pentru Dezvoltarea Profesională Continuă a 

Membrilor Ordinului Arhitecților din România.

(3) Stagiarii trebuie să își îndeplinească obligațiile 

prevăzute în Metodologia de Stagiu, în Planului 

Național pentru Dezvoltarea Profesională Continuă a 

Membrilor Ordinului Arhitecților din România 

precum și în alte reglementări aplicabile;

DA

Propunere:  Art. 79 (3) Stagiarii trebuie să își îndepliniească obligațiile prevăzute în 

Programului național de formare profesională continuă a membrilor prin 

participarea la conferințe de stagiu și la alte programe de perfecționarea a calificării 

profesionale; Motivație: Expresia care ar trebui folosită este cea de la art.33, alin. (1) 

lit. r) din Regulament, respectiv „Programului  național  de  formare  profesională  

continuă  a  membrilor”. Precizez că expresia încetățenită este „formare 

profesională continuă”, iar membri și nu arhitecți, pentru că formarea se adresează 

tuturor membrilor din Ordin (arhitecți, conductori arhitecți, arhitecți de interior 

ș.a.m.d.). [Adrian-Florin Ionașiu]  

Da, parțial Se acceptă parțial amendamentul propus la art. 79 (3) de Adrian-

Florin Ionașiu, utilizării termenului de membri OAR însă nu se prea 

și termenul de "program" si cel de" formare".             

Art. 80: Conferinţele de stagiu

(1)Conferinţele de stagiu anuale se constituie ca o 

(2)Ordinul, împreună cu filialele sale teritoriale, are 

obligaţia de a organiza anual o conferinţă de stagiu, 

la care stagiarii au obligaţia să participe.

(2)Ordinul, împreună cu filialele sale teritoriale, 

are obligaţia de a organiza anual cel puțin o 

conferinţă de stagiu, la care stagiarii au obligaţia 

să participe.

(2)Ordinul, împreună cu filialele sale teritoriale, are 

obligaţia de a organiza anual cel puțin o conferinţă 

de stagiu, la care stagiarii au obligaţia să participe.

(3)Conferinţele de stagiu cuprind expuneri asupra 

tematicii stabilite conform art. 33 alin. (1) lit. r), cu 

prezentarea unor aplicaţii practice.

(3)Conferinţele de stagiu cuprind expuneri asupra 

tematicii stabilite conform art. 33 alin. (1) lit. r), 

cu prezentarea unor aplicaţii practice se vor 

orienta pe tematicile acreditate prin Planului 

Național pentru Dezvoltarea Profesională 

Continuă a Arhitecților

Propunere:  Art. 80 (3) Conferințele de stagiu cuprind cursuri pe tematicile stabilite 

prin Programul naţional de formare profesională continuă a membrilor. Motivație: 

Articolul 80 este corelat cu art.33, alin. (1) lit. r) din Regulament care vorbește 

despre „tematicile Programului național de formare profesională continuă a 

membrilor”. Expresia care ar trebui folosit este cea încetățenită de „formare 

profesională continuă”, iar membri și nu arhitecți, pentru  că  formarea  se  

adresează  tuturor membrilor din Ordin (arhitecți,  conductori  arhitecți, arhitecți de 

interior ș.a.m.d.) [Adrian-Florin Ionașiu]

DA, parțial Ref. Amendamentul la Art. 80 alin. (3) propus de Adrian-Florin 

Ionașiu, se acceptă parțial, conform formulării propuse (conform 

celor expuse la punctele anterioare referitoare la acest subiect).

(3)Conferinţele de stagiu cuprind expuneri asupra 

tematicii stabilite conform art. 33 alin. (1) lit. r), cu 

prezentarea unor aplicaţii practice se vor desfășura 

pe tematicile acreditate prin Planul Național pentru 

Dezvoltarea Profesională Continuă a membrilor 

Ordinului Arhitecților din România.

Art. 81: Finalizarea stagiului

La împlinirea efectivă a duratei stagiului, potrivit 

art. 74, stagiarul care solicită drept de semnătură 

trebuie să se prezinte la sesiunea de acordare a 

dreptului de semnătură, organizată trimestrial de 

Ordin.

La împlinirea efectivă a duratei stagiului, potrivit 

art. 74, stagiarul care solicită drept de semnătură 

trebuie poate să se prezinte la sesiunea de 

acordare a dreptului de semnătură, organizată 

trimestrial de Ordin, respectand Normele 

Metodologice de Acordare a Dreptului de 

Semnătură.

La împlinirea efectivă a duratei stagiului, potrivit art. 

74, stagiarul care solicită drept de semnătură  

trebuie poate să se prezinte la sesiunea de acordare 

a dreptului de semnătură, organizată trimestrial de 

Ordin, respectând Normele Metodologice de 

Acordare a Dreptului de Semnătură.

Art. 82: Acordarea dreptului de semnătură

(1)Dreptul de semnătură se acordă pe baza unor 

norme metodologice aprobate de către Consiliul 

naţional.

(1)Dreptul de semnătură se acordă pe baza unor  

norme metodologice aprobate de către Consiliul

naţional, arhitecților care îndeplinesc condiţiile de

onorabilitate şi de stagiu sau, după caz, de

experiență profesională practică, în condițiile

legii, ale Directivei și ale Normelor metodologice

de evaluare în vederea acordării dreptului de

semnătură aprobate de către Consiliul naţional.

Art. 82 Alin (1): Ar trebui avut în vedere la acordarea dreptului de semnătură

introducerea unui examen clar la finalizare, cu o formă scrisă pentru dovedirea

cunoștințelor dobândite în partea legislativă. [Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea,

Sabrina Ene, Tania V. Bancila]

NU Ref.  amendamentul propus la Art. 82 Alin (1) de Sergiu C. Petrea, 

Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila: la momentul actual 

nu se consideră necesară modificarea acestei prevederi a 

regulamentului, în sensul introducerii unui  examen scris pentru 

acordarea dreptului de semnătură.

(1)Dreptul de semnătură se acordă pe baza unor 

norme metodologice aprobate de către Consiliul 

naţional, arhitecților care îndeplinesc condiţiile de 

onorabilitate şi de stagiu sau, după caz, de 

experiență profesională practică, în condițiile legii, 

ale Directivei și ale Normelor metodologice de 

evaluare în vederea acordării dreptului de 

semnătură aprobate de către Consiliul naţional.

(2)Evaluarea cunoştinţelor, aptitudinilor şi a 

experienţei profesionale relevante dobândite în 

timpul stagiului se face de către o comisie formată 

din arhitecţi cu drept de semnătură, numită de 

Consiliul naţional, potrivit prevederilor art. 30 alin. 

(1) lit. o).
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(3)Sesiunile de acordare a dreptului de semnătură 

vor fi organizate de către Colegiul director.

(4)În vederea dobândirii dreptului de semnătură, 

stagiarul va întocmi un dosar care va cuprinde 

documentele prevăzute de prezentul regulament, 

precum şi certificatul privind dobândirea 

experienţei profesionale practice, prevăzut la art. 

33 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a 

Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi 

exercitarea profesiei de arhitect, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 932/2010.

(4) În vederea dobândirii dreptului de semnătură, 

stagiarul va întocmi un dosar care va cuprinde 

documentele prevăzute de prezentul regulament  

Normele metodologice de evaluare în vederea 

acordării dreptului de semnătură, precum şi 

certificatul privind dobândirea experienţei 

profesionale practice, prevăzut la art. 33 alin. (2)  

art. 11 alin. (5) din Legea art. 33 alin. (2) din 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

184/2001 privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de arhitect, cu modificările și 

completările ulterioare.  aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 932/2010 şi, după caz, diploma de 

doctor în domeniu.

(4) În vederea dobândirii dreptului de semnătură, 

stagiarul va întocmi un dosar care va cuprinde 

documentele prevăzute de prezentul regulament 

Normele metodologice de evaluare în vederea 

acordării dreptului de semnătură, precum şi 

certificatul privind dobândirea experienţei 

profesionale practice, prevăzut la art. 33 alin. (2) art. 

11 alin. (5) din Legea art. 33 alin. (2) din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 184/2001 

privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

arhitect, cu modificările și completările ulterioare.  

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2010 şi, 

după caz, diploma de doctor în domeniu.

CAPITOLUL IX: Modalităţi de exercitare a profesiei 

de arhitect

SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale

Art. 83: Dispoziţii generale

(1)Pentru exercitarea profesiei, arhitecţii cu drept 

de semnătură pot constitui, la alegere, potrivit legii, 

birouri individuale, birouri asociate, societăţi civile 

profesionale, societăţi comerciale de proiectare sau 

îşi pot desfăşura activitatea în temeiul unor 

contracte de muncă, potrivit legii.

(2)Arhitectul este liber să opteze şi să îşi schimbe în 

orice moment opţiunea pentru una dintre formele 

şi modalităţile de exercitare a profesiei prevăzute 

de lege.

(2)Arhitectul este liber să opteze şi să îşi schimbe 

în orice moment opţiunea pentru una dintre 

formele şi modalităţile de exercitare a profesiei 

prevăzute de lLege.

(2)Arhitectul este liber să opteze şi să îşi schimbe în 

orice moment opţiunea pentru una dintre formele şi 

modalităţile de exercitare a profesiei prevăzute de  

lLege.

(3)Indiferent de forma de exercitare a profesiei 

precizată la alin. (1), arhitecţii cu drept de 

semnătură pot dobândi calitatea de proiectant 

general.

(4)Indiferent de forma de exercitare a profesiei, 

potrivit art. 17 alin. (1) din Legea nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, arhitecţii cu drept de semnătură pot 

angaja salariaţi.

(4)Indiferent de forma de exercitare a profesiei, 

potrivit art. 17 alin. (1) din prevederilor Legii  

Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, arhitecţii cu drept de 

semnătură pot angaja salariați.

(4)Indiferent de forma de exercitare a profesiei, 

potrivit art. 17 alin. (1) din prevederilor Legii Legea  

nr. 184/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, arhitecţii cu drept de 

semnătură pot angaja salariați.

(5)Societăţile comerciale, constituite conform legii, 

cu obiect principal de activitate proiectarea de 

arhitectură, care nu au în cadrul personalului un 

arhitect cu drept de semnătură şi care desfăşoară şi 

activităţi de proiectare în arhitectură, au obligaţia 

ca, pentru întocmirea proiectelor de arhitectură 

supuse autorizării, să încheie contracte cu birouri 

sau societăţi comerciale de proiectare, pentru a 

beneficia de serviciile unui arhitect cu drept de 

semnătură.

Propunere: alin. (5.1) Arhitectul cu drept de semnătura, ce își exercita profesia in 

una din formele menţionate la art. 1  nu poate încheia contracte de  colaborare, in 

vederea folosirii dreptului de semnătură,  decât la o singura societate comerciala ce 

nu îndeplinește condiţiile de la (5). Motivare: Orice reglementare trebuie sa evite o 

situație ce nu poate fi controlata si care poate  aduce prejudicii. Trebuie sa facem 

ceva sa prevenim stampila de complezență.[Victoria Vasvary]                                                           

                   

NU Ref. Amendamentele propuse la  Art. 83 alin. (5) nu pot fi 

acceptate întrucât prevederea curentă a acestui alin. preia 

formularea cuprinsă la Art. 18 alin. (4) coroborat cu art (1) din 

Legea 184/2001, respecitv: "Art. 18:  (1)Dreptul de semnătură se 

poate exercita în cadrul birourilor individuale, birourilor asociate, 

societăţilor de proiectare sau altor forme de asociere constituite 

conform legii.

(4) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1), care nu au în cadrul 

personalului un arhitect cu drept de semnătură şi care desfăşoară 

activităţi de proiectare, au obligaţia ca, pentru întocmirea 

documentaţiilor de urbanism şi a proiectelor de arhitectură supuse 

aprobării sau autorizării, să folosească pe baze contractuale 

serviciile unui arhitect cu drept de semnătură." Prin urmare, 

restricționarea dreptului societăților de proiectare de a colabora 

pe baze contractuale cu un arhitect cu drept de semnătură ar fi 

contrară legii. Totuși, opotunitatea acestor modificări va fi 

analizată în cazul inițierii unei propuneri legislative de modificare a 

Legii 184/2001.

Obs. Țigănaș formulată în cadrul CN din 26 iunie: s-a formulat un astfel de amendament 

la MDRAP, pentru a fi inclusă în Legea 184/2001. Nu a fost acceptată, nu s-a dorit acest 

lucru. DE VERIFICAT D.P.V. JURIDIC.                                                            Răspuns: Art. 18 

alin. (4) sin Legea 184/2001 prevede că: Persoanele juridice prevăzute la alin. (1), care nu 

au în cadrul personalului un arhitect cu drept de semnătură şi care desfăşoară activităţi 

de proiectare, au obligaţia ca, pentru întocmirea documentaţiilor de urbanism şi a 

proiectelor de arhitectură supuse aprobării sau autorizării, să folosească pe baze 

contractuale serviciile unui arhitect cu drept de semnătură.  Art. 1169 din Codul Civil 

dispune că părțile au libertatea de a contracta în limitele legii: Părţile sunt libere să 

încheie orice contracte şi să determine conţinutul acestora, în limitele impuse de lege, de 

ordinea publică şi de bunele moravuri. Prin urmare, consider că nu putem restricționa 

libertatea de a contracta prin intermediul ROF. 

Art. 83 Alin (5): Contractele încheiate să fie de prestări servicii și nu de angajare a 

unui arhitect cu drept de semnătură. Evităm astfel situațiile în care firmele de 

construcții, de consultanță sau de dezvoltare imobiliară preferă să angajeze arhitecți 

cu drept de semnătură pentru a ține în control prețurile de proiectare și, implicit, 

calitatea și responsabilitatea, ceea ce constituie o gravă concurență neloiala față de 

restul firmelor de pe piață. [Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. 

Bancila]

NU

(6)Arhitecţii, titulari ai birourilor individuale sau 

asociate ori asociaţi într-o societate civilă de 

arhitectură, îşi pot începe activitatea doar după 

declararea formei de exercitare a profesiei la filiala 

teritorială din care fac parte şi înregistrarea 

acestora la administraţia financiară din 

localitatea/sectorul municipiului Bucureşti unde îşi 

desfăşoară activitatea.

(7)Arhitectul este obligat să anunţe, în scris, filiala 

teritorială din care face parte despre orice 

modificare în forma de exercitare a profesiei, 

imediat ce aceasta a avut loc, anexând şi o copie 

după actele doveditoare.

(7)Arhitectul este obligat să anunțe, în scris, filiala 

teritorială din care face parte despre orice 

modificare în forma de exercitare a profesiei, 

imediat în termen de 15 zile după ce aceasta a 

avut loc, anexând şi o copie după actele 

doveditoare.

(7)Arhitectul este obligat să anunțe, în scris, filiala 

teritorială din care face parte despre orice 

modificare în forma de exercitare a profesiei,  

imediat în termen de 15 zile după ce aceasta a avut 

loc, anexând şi o copie după actele doveditoare.

(8)Obligaţia de a comunica de îndată filialei 

teritoriale, în scris, modificările privind asocierea, 

colaborarea sau angajarea revine atât arhitectului, 

cât şi titularului biroului individual sau 

coordonatorului birourilor asociate şi societăţilor 

civile profesionale de arhitectură.

(8)Obligaţia de a comunica de îndată în cel mult 

15 zile, filialei teritoriale, în scris, modificările 

privind asocierea, colaborarea sau angajarea 

revine atât arhitectului, cât şi titularului biroului 

individual sau coordonatorului birourilor asociate 

şi societăţilor civile profesionale de arhitectură.

Art. 83 Alin (8): Termenul să fie de 10 zile.. [Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, Sabrina 

Ene, Tania V. Bancila]

NU Ref. Amendamentul la Art. 83 Alin (8) propus de Sergiu C. Petrea, 

Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila: nu se acceptă 

întrucât termenul de 15 zile propus de G.L. este rezonabil. 

(8)Obligaţia de a comunica de îndată în cel mult 15 

zile, filialei teritoriale, în scris, modificările privind 

asocierea, colaborarea sau angajarea revine atât 

arhitectului, cât şi titularului biroului individual sau 

coordonatorului birourilor asociate şi societăţilor 

civile profesionale de arhitectură.

(9)În cazul în care arhitectul nu şi-a declarat forma 

în cadrul căreia îşi exercită dreptul de semnătură, 

acesta nu va fi înregistrat în Tabloul Naţional al 

Arhitecţilor.

Art. 84: Birourile individuale de arhitectură STADIU ATINS ÎN CN IUNIE 2017

(1)Birourile individuale de arhitectură, constituite 

potrivit legii, se declară la Ordin. Raporturile 

contractuale se stabilesc între biroul individual şi 

client.

(2)În birourile individuale de arhitectură îşi exercită 

profesia un arhitect cu drept de semnătură, în 

calitate de titular. În cadrul biroului individual îşi 

pot desfăşura activitatea şi alţi arhitecţi, cu sau fără 

drept de semnătură, precum şi stagiari, care pot 

avea calitatea de salariaţi.

Art. 85: Procedura de înfiinţare a birourilor 

individuale de arhitectură

(1)Birourile individuale de arhitectură se înfiinţează 

prin actul de voinţă/decizia arhitectului titular. 
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(2)Birourile individuale de arhitectură se 

înregistrează la filiala teritorială a Ordinului din 

care face parte arhitectul, prin depunerea 

următoarelor documente: 

a)cererea-tip de înregistrare a biroului individual de 

arhitectură, semnată şi parafată, întocmită în două 

exemplare, dintre care unul, purtând numărul de 

înregistrare a cererii, se păstrează în evidenţa 

filialei Ordinului, iar celălalt se returnează 

solicitantului, acesta neţinând loc de dovadă de 

înregistrare a biroului individual de arhitectură; 

(2)Birourile individuale de arhitectură se 

înregistrează la filiala teritorială a Ordinului din 

care face parte arhitectul, prin depunerea 

următoarelor documente:

Propunere: anularea modificărilor propuse de G.L. Motivare: nu este necesară o altă 

procedură, odată ce ea există în Regulamentul OAR, mai ales că se face referire la 

art. Si lit. dint r-o reglementare de rang inferior. Valabil pentru toate trimiterile din 

propunerile  de modificare  si de la alte articole. [Gabriela MIRCEA] 

NU Ref. Amendament formulat deGabriela Mircea: vă rugăm să 

consultați răspunsul anterior pe același subiect. Amendantul nu se 

acceptă. (2)Birourile individuale de arhitectură se 

înregistrează la filiala teritorială a Ordinului din care 

face parte arhitectul, prin depunerea următoarelor 

documente:

b)dovada spaţiului; 

a)cererea-tip de înregistrare a biroului individual 

de arhitectură, semnată şi parafată, întocmită în 

două exemplare, dintre care unul, purtând 

numărul de înregistrare a cererii, se păstrează în 

evidenţa filialei Ordinului, iar celălalt se 

returnează solicitantului, acesta neţinând loc de 

dovadă de înregistrare a biroului individual de 

arhitectură;

a)cererea-tip de înregistrare a biroului individual de 

arhitectură, semnată şi parafată, întocmită în două 

exemplare, dintre care unul, purtând numărul de 

înregistrare a cererii, se păstrează în evidenţa filialei 

Ordinului, iar celălalt se returnează solicitantului, 

acesta neţinând loc de dovadă de înregistrare a 

biroului individual de arhitectură;

c)modelul siglei şi ştampilei biroului individual de 

arhitectură la scara 3/1 şi 1/1; 
b)dovada spaţiului; b)dovada spaţiului;

d)actul de înfiinţare a biroului individual, în 3 

exemplare, din care două, purtând dovada de 

înregistrare a biroului individual de arhitectură la 

filiala Ordinului, se vor returna solicitantului în 

termen de cel mult 7 zile.

c)modelul siglei şi ştampilei biroului individual de 

arhitectură la scara 3/1 şi 1/1;

c)modelul siglei şi ştampilei biroului individual de 

arhitectură la scara 3/1 şi 1/1;

d)actul de înfiinţare a biroului individual, în 3 

exemplare, din care două, purtând dovada de 

înregistrare a biroului individual de arhitectură la 

filiala Ordinului, se vor returna solicitantului în 

termen de cel mult 7 zile.

d)actul de înfiinţare a biroului individual, în 3 

exemplare, din care două, purtând dovada de 

înregistrare a biroului individual de arhitectură la 

filiala Ordinului, se vor returna solicitantului în 

termen de cel mult 7 zile.

2)Birourile individuale de arhitectură se 

înregistrează la filiala teritorială a Ordinului din 

care face parte arhitectul, conform procedurii 

operaționale aprobate de Consiliul național, 

potrivit prevederilor art. 30 alin. (1), lit. z).

2)Birourile individuale de arhitectură se 

înregistrează la filiala teritorială a Ordinului din care 

face parte arhitectul, conform procedurii 

operaționale aprobate de Consiliul național, potrivit 

prevederilor art. 30 alin. (1), lit. z).

(3)În termen de 7 zile de la înregistrarea cererii, 

preşedintele filialei teritoriale va elibera o dovadă 

de înregistrare a biroului individual de arhitectură.

(3)În termen de 7 zile de la înregistrarea  

aprobarea cererii de înregistrare a biroului 

individual de arhitectură, preşedintele filialei 

teritoriale va elibera o dovadă de înregistrare a 

biroului individual de arhitectură.

(3)În termen de 7 zile de la înregistrarea aprobarea  

cererii de înregistrare a biroului individual de 

arhitectură, preşedintele filialei teritoriale va elibera 

o dovadă de înregistrare a biroului individual de 

arhitectură.

Art. 86: Procedura de desfiinţare a birourilor 

individuale de arhitectură

(1)În cazul desfiinţării biroului individual de 

arhitectură, titularul acestuia are obligaţia 

finalizării tuturor contractelor angajate.

(1)În cazul desfiinţării biroului individual de 

arhitectură, titularul acestuia are obligaţia 

finalizării tuturor nu va fi absolvit de obligațiile 

asumate prin contracteleor angajate.

(1)În cazul desfiinţării biroului individual de 

arhitectură, titularul acestuia are obligaţia finalizării 

tuturor nu va fi absolvit de obligațiile asumate prin  

contracteleor angajate.

(2)Pentru renunţarea la exerciţiul profesiei  

desființarea biroului individual de arhitectură se 

formulează depune o cerere în scris cu cel puţin 

60 de zile înainte de data prevăzută pentru 

încetarea activităţii, cu respectarea procedurii 

operaționale aprobate de Consiliul național, 

potrivit prevederilor art. 30 alin. (1), lit. z).

(2)Pentru renunţarea la exerciţiul profesiei  

desființarea biroului individual de arhitectură se 

formulează depune o cerere în scris cu cel puţin 60 

de zile înainte de data prevăzută pentru încetarea 

activităţii, cu respectarea procedurii operaționale 

aprobate de Consiliul național, potrivit prevederilor 

art. 30 alin. (1), lit. z).

(2)Pentru renunţarea la exerciţiul profesiei se 

formulează o cerere în scris cu cel puţin 60 de zile 

înainte de data prevăzută pentru încetarea 

activităţii.

(3)În condiţiile în care împotriva titularului biroului 

individual de arhitectură instanţele judecătoreşti 

pronunţă hotărâri definitive de condamnare pentru 

fapte penale legate de exercitarea profesiei sau 

aplică sancţiunea complementară a interdicţiei de 

exercitare a acestei profesii, acesta trebuie să 

cedeze toate contractele angajate unui arhitect cu 

drept de semnătură, fără pretenţii financiare, în 

termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă şi 

irevocabilă a hotărârii instanţei judecătoreşti.

(3) În condiţiile în care împotriva titularului 

biroului individual de arhitectură instanţele 

judecătoreşti pronunţă hotărâri definitive de 

condamnare pentru fapte penale legate de 

exercitarea profesiei sau aplică sancţiunea 

complementară a interdicţiei de exercitare a 

acestei profesii, acesta trebuie să cedeze toate 

contractele angajate unui arhitect cu drept de 

semnătură, fără pretenţii financiare, în termen de 

30 de zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă 

a hotărârii instanţei judecătoreşti. 

(3) În condiţiile în care împotriva titularului biroului 

individual de arhitectură instanţele judecătoreşti 

pronunţă hotărâri definitive de condamnare pentru 

fapte penale legate de exercitarea profesiei sau 

aplică sancţiunea complementară a interdicţiei de 

exercitare a acestei profesii, acesta trebuie să 

cedeze toate contractele angajate unui arhitect cu 

drept de semnătură, fără pretenţii financiare, în 

termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă şi 

irevocabilă a hotărârii instanţei judecătoreşti. 

(3) Biroul individual de arhitectură se desființează 

de drept în următoarele situații:

Popunere completare: d) la cerere [Filiala Teritorială OAR Transilvania, prin Oana 

Bucea]                              

NU Ref. Amendamnetul propus de Filiala Teritorială OAR 

Transilvania, prin Oana Bucea la art. 86 alin. (3), nu poate fi 

acceptat întrucât desființarea de drept are înțelesul de automat ca 

urmare a unui alt eveniment/act juridic. Nu putem adăuga și "la 

cerere".                                                                                

(3) Biroul individual de arhitectură se desființează de 

drept în următoarele situații:

a) încetarea dreptului de semnătură al titularului;

Popunere: eliminare lit. c). Motivare: Sediul este irelevant din punct de vedere 

profesional. Un arhitect poate lucra de oriune, inclusiv dintr-unul din noile spatii tip 

nodmaker, coworking spaces etc. [Raluca Buzdugan, Yvonne Toader, Costin Moga, 

Ciprian Mititelu, Laura Darie, Alexandru Iacob, Luminita Popan, Viorica Palcu]   

DA Ref.  amendamente propuse de Raluca Buzdugan, Yvonne 

Toader, Costin Moga, Ciprian Mititelu, Laura Darie, Alexandru 

Iacob, Luminita Popan, Viorica Palcu și de Gabriela Mircea la art. 

86 alin. (3): se acceptă, respectiv se elimină prevederea de la lit. c).

a) încetarea dreptului de semnătură al titularului;

b) decesul titularului;

Propunere: anularea modificărilor propuse de G.L. Motivare: la schimbarea sediului 

declarant, nu este nevoie sa se desființeze BIA trecând prin toata procedura de 

desfiinţare si reînființare pe alt sediu, întrucât se poate modifica doar  adresa  din 

registru, in baza documentului doveditor de sediu si se pot emite documentele 

necesare  cu noul sediu. [Gabriela MIRCEA]  

DA b) decesul titularului;

c) pierderea sediului declarat. 

Art. 87: Birourile asociate de arhitectură

(1)Birourile individuale de arhitectură, constituite 

potrivit legii, se pot asocia prin contract, în scopul 

exercitării în comun a profesiei. Asocierea nu poate 

restrânge drepturile arhitecţilor asociaţi, cu 

excepţia interdicţiei de a angaja clienţi cu interese 

contrare.

Acest articol trebuie eliminat sau cel mai bine corelat cu comunicările ANAF prin 

care 2 sau mai multe BIA nu mai pot alcătui un BAA. [Filiala Teritorială OAR 

Transilvania, prin Oana Bucea]

NU ref. Observații formulate la Art. 87 de Filiala Teritorială OAR 

Transilvania, prin Oana Bucea: nu poate fi acceptat întrucât nu 

este clar la ce comunicări ANAF se face referire. 

(2)Convenţia de asociere se încheie, în formă scrisă, 

între arhitecţii titulari ai birourilor individuale de 

arhitectură.

(2)Convenţia Contractul de asociere se încheie, în 

formă scrisă, între arhitecţii titulari ai birourilor 

individuale de arhitectură.

(2)Convenţia Contractul de asociere se încheie, în 

formă scrisă, între arhitecţii titulari ai birourilor 

individuale de arhitectură.

(3)Convenţia de asociere se declară şi se depune la 

filiala teritorială unde sunt înregistrate birourile 

individuale, nu mai târziu de 7 zile calendaristice de 

la semnarea ei.

(3) Convenţia Contractul de asociere se declară şi 

se depune la filiala teritorială unde sunt 

înregistrate birourile individuale, nu mai târziu de 

7 zile calendaristice de la semnarea ei.

(3) Convenţia Contractul de asociere se declară şi se 

depune la filiala teritorială unde sunt înregistrate 

birourile individuale, nu mai târziu de 7 zile 

calendaristice de la semnarea ei.

(4)Un asociat nu poate accepta o lucrare sau un 

client dacă unul dintre asociaţii săi se opune în mod 

justificat.

Art. 88: Procedura de înfiinţare a birourilor 

asociate de arhitectură
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(1)Asocierea birourilor individuale de arhitectură se 

declară la filiala teritorială a Ordinului unde se află 

sediul profesional, prin depunerea următoarelor 

documente:

(1) Asocierea birourilor individuale de arhitectură 

se declară la filiala teritorială a Ordinului unde se 

află sediul profesional, prin depunerea 

următoarelor documente: conform procedurii 

operaționale aprobate de Consiliul național, 

potrivit prevederilor art. 30 alin. (1), lit. z).

(1) Asocierea birourilor individuale de arhitectură se 

declară la filiala teritorială a Ordinului unde se află 

sediul profesional, prin depunerea următoarelor 

documente: conform procedurii operaționale 

aprobate de Consiliul național, potrivit prevederilor 

art. 30 alin. (1), lit. z).

a) cererea-tip de înregistrare a birourilor asociate 

de arhitectură, semnată şi parafată de către toţi 

asociaţii, întocmită în două exemplare, din care 

unul, purtând numărul de înregistrare a cererii, se 

păstrează în evidenţa filialei Ordinului, iar celălalt 

se returnează solicitantului, acesta neţinând loc de 

dovadă de înregistrare a biroului individual de 

arhitectură; 

a) cererea-tip de înregistrare a birourilor asociate 

de arhitectură, semnată şi parafată de către toţi 

asociaţii, întocmită în două exemplare, din care 

unul, purtând numărul de înregistrare a cererii, se 

păstrează în evidenţa filialei Ordinului, iar celălalt 

se returnează solicitantului, acesta neţinând loc 

de dovadă de înregistrare a biroului individual de 

arhitectură;

a) cererea-tip de înregistrare a birourilor asociate de 

arhitectură, semnată şi parafată de către toţi 

asociaţii, întocmită în două exemplare, din care 

unul, purtând numărul de înregistrare a cererii, se 

păstrează în evidenţa filialei Ordinului, iar celălalt se 

returnează solicitantului, acesta neţinând loc de 

dovadă de înregistrare a biroului individual de 

arhitectură;

b)dovada spaţiului; b)dovada spaţiului; b)dovada spaţiului;

c)modelul siglei şi ştampilei birourilor asociate de 

arhitectură la scara 3/1 şi 1/1; 

c)modelul siglei şi ştampilei birourilor asociate de 

arhitectură la scara 3/1 şi 1/1;

c)modelul siglei şi ştampilei birourilor asociate de 

arhitectură la scara 3/1 şi 1/1;

d)exemplarele contractului de asociere, din care 

unul se va păstra la filială, iar celelalte, purtând 

dovada de înregistrare a birourilor asociate de 

arhitectură la filiala Ordinului, se vor returna 

solicitantului în termen de cel mult 7 zile.

d)exemplarele contractului de asociere, din care 

unul se va păstra la filială, iar celelalte, purtând 

dovada de înregistrare a birourilor asociate de 

arhitectură la filiala Ordinului, se vor returna 

solicitantului în termen de cel mult 7 zile.

d)exemplarele contractului de asociere, din care 

unul se va păstra la filială, iar celelalte, purtând 

dovada de înregistrare a birourilor asociate de 

arhitectură la filiala Ordinului, se vor returna 

solicitantului în termen de cel mult 7 zile.

(2)În termen de 7 zile de la înregistrarea cererii, 

preşedintele filialei teritoriale va elibera o dovadă 

de înregistrare a birourilor asociate de arhitectură.

(2)În termen de 7 zile de la înregistrarea  

aprobarea cererii de înregistrare a birourilor 

asociate de arhitectură, preşedintele filialei 

teritoriale va elibera o dovadă de înregistrare a 

birourilor respective asociate de arhitectură.

(2)În termen de 7 zile de la înregistrarea aprobarea  

cererii de înregistrare a birourilor asociate de 

arhitectură, preşedintele filialei teritoriale va elibera 

o dovadă de înregistrare a birourilor respective  

asociate de arhitectură.

Art. 89: Procedura de desfiinţare a asocierii 

birourilor de arhitectură

(1)Condiţiile desfiinţării asocierii se vor stabili prin 

contractul de asociere, iar renunţarea la asociere se 

anunţă în scris în termen de 7 zile la filiala unde 

este înregistrată cererea iniţială de înfiinţare, 

precum şi la filialele din care fac parte asociaţii, în 

condiţiile înscrierii acestora în mai multe tablouri 

teritoriale.

(2)Prin desfiinţarea asocierii birourilor de 

arhitectură, dacă titularii birourilor nu hotărăsc 

altfel, birourile individuale îşi desfăşoară activitatea 

în continuare în mod independent.

Art. 90: Societăţile civile profesionale de 

arhitectură

(1)Societăţile civile profesionale de arhitectură se 

constituie, în condiţiile legii, de către 2 sau mai 

mulţi arhitecţi cu drept de semnătură, prin contract 

de societate înregistrat la filiala teritorială a 

Ordinului.

(2)Raporturile contractuale se nasc între client şi 

societatea civilă profesională de arhitectură, 

indiferent care dintre arhitecţii asociaţi sau salariaţi 

îndeplineşte serviciul profesional.

(3)În cadrul societăţilor civile profesionale de 

arhitectură, patrimoniul este comun şi aparţine 

asociaţilor în cote-părţi stabilite prin contractul de 

societate.

(4)Contractul de societate civilă profesională de 

arhitectură şi statutul acesteia sunt încheiate în 

formă scrisă între arhitecţii asociaţi, cu respectarea 

contractului-cadru stabilit de Consiliul naţional al 

Ordinului.

(4)Contractul de societate civilă profesională de 

arhitectură şi statutul acesteia sunt încheiate în 

formă scrisă între arhitecţii asociaţi, cu 

respectarea contractului-cadru stabilit de Consiliul 

naţional al Ordinului.

(4)Contractul de societate civilă profesională de 

arhitectură şi statutul acesteia sunt încheiate în 

formă scrisă între arhitecţii asociaţi, cu respectarea 

contractului-cadru stabilit de Consiliul naţional al 

Ordinului.

Art. 91: Procedura de înfiinţare a societăţilor civile 

profesionale de arhitectură

Art. 91: Procedura de înfiinţare a societăţilor civile 

profesionale de arhitectură

(1)Societăţile civile profesionale de arhitectură se 

declară la filiala teritorială a Ordinului, în a cărei 

rază se află sediul profesional, prin depunerea 

următoarelor documente: 

a)cererea-tip de înregistrare a societăţii civile 

profesionale de arhitectură, întocmită în două 

exemplare, din care unul, purtând numărul de 

înregistrare a cererii, se păstrează în evidenţa 

filialei, iar celălalt se returnează solicitantului, 

acesta neţinând loc de dovadă de înregistrare a 

societăţii civile profesionale de arhitectură; 

(1)Societăţile civile profesionale de arhitectură se 

declară la filiala teritorială a Ordinului, în a cărei 

rază se află sediul profesional, prin depunerea 

următoarelor documente: conform procedurii 

operaționale aprobate de Consiliul național, 

potrivit prevederilor art. 30 alin. (1), lit. z).

(1)Societăţile civile profesionale de arhitectură se 

declară la filiala teritorială a Ordinului, în a cărei 

rază se află sediul profesional, prin depunerea 

următoarelor documente: conform procedurii 

operaționale aprobate de Consiliul național, potrivit 

prevederilor art. 30 alin. (1), lit. z).

b)dovada spaţiului; 

a)cererea-tip de înregistrare a societăţii civile 

profesionale de arhitectură, întocmită în două 

exemplare, din care unul, purtând numărul de 

înregistrare a cererii, se păstrează în evidenţa 

filialei, iar celălalt se returnează solicitantului, 

acesta neţinând loc de dovadă de înregistrare a 

societăţii civile profesionale de arhitectură;

a)cererea-tip de înregistrare a societăţii civile 

profesionale de arhitectură, întocmită în două 

exemplare, din care unul, purtând numărul de 

înregistrare a cererii, se păstrează în evidenţa filialei, 

iar celălalt se returnează solicitantului, acesta 

neţinând loc de dovadă de înregistrare a societăţii 

civile profesionale de arhitectură;

c)modelul siglei şi ştampilei societăţii civile 

profesionale de arhitectură la scara 3/1 şi 1/1; 
b)dovada spaţiului; b)dovada spaţiului;

d)exemplarele contractului de societate şi o copie a 

statutului, din care unul se va păstra la filială, iar 

celelalte, purtând dovada de înregistrare a 

societăţii civile profesionale de arhitectură, se vor 

returna solicitantului în termen de cel mult 7 zile.

c)modelul siglei şi ştampilei societăţii civile 

profesionale de arhitectură la scara 3/1 şi 1/1;

c)modelul siglei şi ştampilei societăţii civile 

profesionale de arhitectură la scara 3/1 şi 1/1;

d)exemplarele contractului de societate şi o copie 

a statutului, din care unul se va păstra la filială, iar 

celelalte, purtând dovada de înregistrare a 

societăţii civile profesionale de arhitectură, se vor 

returna solicitantului în termen de cel mult 7 zile.

d)exemplarele contractului de societate şi o copie a 

statutului, din care unul se va păstra la filială, iar 

celelalte, purtând dovada de înregistrare a societăţii 

civile profesionale de arhitectură, se vor returna 

solicitantului în termen de cel mult 7 zile.

(2)În termen de 7 zile de la înregistrarea cererii, 

preşedintele filialei teritoriale va elibera o dovadă 

de înregistrare a societăţii civile profesionale de 

arhitectură.

(2)În termen de 7 zile de la înregistrarea 

aprobarea cererii, preşedintele filialei teritoriale 

va elibera o dovadă de înregistrare a societăţii 

civile profesionale de arhitectură.

(2)În termen de 7 zile de la înregistrarea aprobarea 

cererii, preşedintele filialei teritoriale va elibera o 

dovadă de înregistrare a societăţii civile profesionale 

de arhitectură.

Art. 92: Procedura de desfiinţare a societăţilor 

civile profesionale de arhitectură
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Condiţiile desfiinţării societăţilor civile profesionale 

de arhitectură se vor stabili prin contractul de 

societate şi statut, iar renunţarea la asociere se 

anunţă în scris în termen de 7 zile la filiala unde 

este înregistrată cererea iniţială de înfiinţare, 

precum şi la filialele din care fac parte asociaţii, în 

condiţiile înscrierii acestora în mai multe tablouri 

teritoriale.

Condiţiile desfiinţării societăţilor civile 

profesionale de arhitectură se vor stabili prin 

contractul de societate şi statut, iar renunţarea la 

asociere încetarea contractului se anunţă în scris 

în termen de 7 zile la filiala unde este înregistrată 

cererea iniţială de înfiinţare, precum şi la filialele 

din care fac parte asociaţii, în condiţiile înscrierii 

acestora în mai multe tablouri teritoriale.

Condiţiile desfiinţării societăţilor civile profesionale 

de arhitectură se vor stabili prin contractul de 

societate şi statut, iar renunţarea la asociere  

încetarea contractului se anunţă în scris în termen 

de 7 zile la filiala unde este înregistrată cererea 

iniţială de înfiinţare, precum şi la filialele din care 

fac parte asociaţii, în condiţiile înscrierii acestora în 

mai multe tablouri teritoriale.

Art. 93: Nedeclararea formei de exercitare a 

dreptului de semnătură

În cazul în care arhitectul nu şi-a declarat la filială 

forma în cadrul căreia îşi exercită dreptul de 

semnătură, acesta nu va fi înregistrat în Tabloul 

Naţional al Arhitecţilor.

În cazul în care arhitectul nu şi-a declarat la filială 

forma în cadrul căreia îşi exercită dreptul de 

semnătură, acesta nu va poate fi înregistrat în 

Tabloul Naţional al Arhitecţilor.

În cazul în care arhitectul nu şi-a declarat la filială 

forma în cadrul căreia îşi exercită dreptul de 

semnătură, acesta nu va poate fi înregistrat în 

Tabloul Naţional al Arhitecţilor.

Art. 94: Procedura de înregistrare a formelor de 

exercitare a profesiei de arhitect: birou individual, 

birouri asociate, societăţi civile

Art. 94: Procedura de înregistrare a formelor de 

exercitare a profesiei de arhitect: birou individual, 

birouri asociate, societăţi civile 

Art. 94: Procedura de înregistrare a formelor de 

exercitare a profesiei de arhitect: birou individual, 

birouri asociate, societăţi civile 

Evidența și arhivarea documentelor privind 

formele de exercitare a profesiei

Evidența și arhivarea documentelor privind formele 

de exercitare a profesiei

(1)Cererile de înregistrare a formelor de exercitare 

a profesiei pot fi respinse numai în cazul în care 

documentele depuse nu cuprind toate menţiunile 

prevăzute în prezentul regulament sau conţin 

dispoziţii contrare legii.

(1)Cererile de înregistrare a formelor de 

exercitare a profesiei pot fi respinse numai în 

cazul în care documentele depuse nu cuprind 

toate menţiunile prevăzute în prezentul 

regulament sau conţin dispoziţii contrare legii.

(1)Cererile de înregistrare a formelor de exercitare a 

profesiei pot fi respinse numai în cazul în care 

documentele depuse nu cuprind toate menţiunile 

prevăzute în prezentul regulament sau conţin 

dispoziţii contrare legii.

(2)În evidenţa filialei se vor arhiva toate 

documentele depuse de titulari, precum şi dovada 

de înregistrare emisă, într-un dosar de evidenţă 

care se deschide pentru fiecare birou individual, 

asociere de birouri sau societate civilă profesională.

(2) (1) În evidenţa filialei se vor arhiva toate 

documentele depuse de titulari, precum şi dovada 

de înregistrare emisă, într-un dosar de evidenţă 

care se deschide pentru fiecare birou individual, 

asociere de birouri sau societate civilă 

profesională.

Propunere de modificare, neactuala dupa introducerea SIOAR: În evidența filialei 

se vor arhiva toate documentele depuse de titulari, precum şi dovada de înregistrare 

emisă,  într-un dosar de evidență care se deschide pentru fiecare birou individual, 

asociere de birouri sau societate civilă profesională . [...] [Sergiu Porumboiu]

DA Ref. Amendamentul la art. 94 alin. (2) propus de Sergiu 

Porumboiu: se acceptă propunerea de a nu impune arhivarea în 

cadrului unui dosar de evidență, fiind eliminată această prevedere 

și lăsând la alegerea filialei modul în care va arhiva documentele 

respecitve.

(2) (1) În evidenţa filialei se vor arhiva toate 

documentele depuse de titulari, precum şi dovada 

de înregistrare emisă, într-un dosar de evidenţă care 

se deschide pentru fiecare birou individual, asociere 

de birouri sau societate civilă profesională.

CAPITOLUL X: Răspunderea disciplinară

SECŢIUNEA 1: Dispoziţii generale

Art. 95: Răspunderea disciplinară

(1)Membrii Ordinului răspund disciplinar pentru 

nerespectarea prevederilor Legii nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale prezentului regulament, ale Codului 

deontologic al profesiei de arhitect, ale hotărârilor 

proprii adoptate de forurile de conducere abilitate 

ale Ordinului, precum şi pentru orice abateri 

săvârşite în legătură cu profesia ori în afara 

acesteia care aduc prejudicii prestigiului profesiei 

sau Ordinului.

Propunere: Cred ca ar trebui introdus un articol care sa sanctioneze practicile de 

concurenta neloiala ( ex: utilizarea de informatii directe si concrete de la beneficiar 

privind onorariile pentru a face o oferta mai avantajoasa pentru acelasi proiect, 

practicarea de preturi de dumping) ,utilizarea de proiecte care apartin altor ahitecti ( 

chiar si in stadiu nefinalizat si fara inregistrare de data certa), incasarea de 

comisioane de la producatori/ furnizori de materiale in proiectele care sunt si 

parafate de arhitectul in cauza. [Cristian Oprea]

NU Ref. Amendamentul la art. 95 alin. (1) propus de Cristian Oprea:  

nu se acceptă întrucât definirea abaterilor disciplinare este 

cuprinsă în Codul Deontologic al profesiei. Prin urmare, 

propunerea de a interzice practici precum concurența neloială sau 

încasarea de comisioane de la producători/ furnizori de materiale 

în anumite circumstanțe, va fi avută în vedere în cazul unei 

inițiaitve de modificare a acestui Cod. Precizăm însă că "utilizarea 

de proiecte care aparțin altor ahitecți" reprezintă o încălcare a 

drepturilor de autor și este deja cuprinsă în Codul Deontologic 

precum și de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe. 

(2)Protecţia onoarei şi prestigiului profesiei, 

respectarea legii, a statutului profesiei şi a 

deciziilor obligatorii ale forurilor de conducere ale 

profesiei sunt încredinţate organelor profesiei 

constituite potrivit dispoziţiilor legii.

(2)Protecţia onoarei şi prestigiului profesiei, 

respectarea legii, a statutului profesiei şi a 

deciziilor obligatorii ale forurilor de conducere ale 

profesiei sunt încredinţate organelor profesiei 

constituite potrivit dispoziţiilor lLegii.

(2)Protecţia onoarei şi prestigiului profesiei, 

respectarea legii, a statutului profesiei şi a deciziilor 

obligatorii ale forurilor de conducere ale profesiei 

sunt încredinţate organelor profesiei constituite 

potrivit dispoziţiilor lLegii.

(3)Răspunderea disciplinară a arhitectului nu 

exclude răspunderea contravenţionala, civilă, 

penală sau administrativă a acestuia.

(4)În cazul în care instanţele judecătoreşti pronunţa 

hotărâri definitive de condamnare a unui arhitect 

cu drept de semnătură pentru fapte penale legate 

de exercitarea profesiei sau aplică pedeapsa 

complementară a interdicţiei de exercitare a 

profesiei, o copie a dispozitivului hotărârii va fi 

comunicată filialei Ordinului.

(5)În condiţiile neînceperii procedurii de judecare 

de către comisiile de disciplină a abaterilor 

săvârşite de membrii Ordinului, aplicarea 

sancţiunilor se prescrie în termen de 2 ani de la 

săvârşirea acestora.

(5)În condiţiile neînceperii procedurii de judecare 

de către comisiile de disciplină a abaterilor 

săvârşite de membrii Ordinului, aplicarea 

sancţiunilor se prescrie în termen de 2 ani de la 

săvârşirea acestora.

Acest articol trebuie sa ramina asa pentru ca, comisiile de disciplina, judeca in prim 

grad de jurisdictie numai abaterile savirsite de membri ordinului in legatura cu 

profesia si atributiile statutare. Propunerea de [modificare] mi se pare neintemeiata 

[Victoria Vasvary]                                

DA Ref. Amendamentul propuse de art. 95 alin. (5) de Victoria 

Vasvary precum și de Gabriela Mircea, se acceptă. Prevederea 

actuală din regulament nu se modifică.

Propunere: anularea modificărilor propuse de G.L./ păstrarea art. 95 (5) în forma 

inițială. 

Motivare: nu este motivată anularea referirii la judecarea de către comisia de 

disciplină; se dorește uzurparea/preluarea atribuțiilor acesteia si judecarea de către 

C.D. , așa cum s-a făcut referire la propunerea de modificare de la art. 33 lit . w), 

articol care încalcă prevederile legale .. [Gabriela MIRCEA] 

DA

Art. 96: Sancţiunile disciplinare

Sancţiunile disciplinare sunt:

a)avertismentul;

b)votul de blam;

c)suspendarea pe o perioadă de 6-12 luni a 

dreptului de semnătură; d)suspendarea pe o 

perioadă de 6-12 luni a calităţii de membru al 

Ordinului.

Art. 97: Abateri disciplinare privind parafa Art. 97: Abateri disciplinare privind parafa Art. 97: Abateri disciplinare privind parafa 

(1)Abaterile disciplinare, fără a fi o enumerare 

limitativă, pentru care se aplică sancţiunea 

disciplinară, stabilită de art. 38 alin. (2) lit. c) din 

Legea nr. 184/2011, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, sunt:

(1) Abaterile disciplinare, fără a fi o enumerare 

limitativă, pentru care se aplică sancţiunea 

disciplinară, stabilită de sancțiunile disciplinare 

stabilite de art. 38 39  alin. (2) lit. c) și d) din 

Legea nr. 184/2011, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, sunt:

(1) Abaterile disciplinare, fără a fi o enumerare 

limitativă, pentru care se aplică sancţiunea 

disciplinară, stabilită de sancțiunile disciplinare 

stabilite de art. 38 39  alin. (2) lit. c) și d) din Legea 

nr. 184/2011, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, sunt:
DA Notă: modificare de formă (Lege în loc de Legea nr. 184/2001).

a)împrumutarea sau înstrăinarea parafei altor 

persoane, indiferent de calitatea acestora, cu 

scopul de a o aplica pe proiectele supuse autorizării;

b)nepredarea în termenul legal a parafei 

profesionale în cazul în care s-a dispus prin 

sancţiune definitivă suspendarea dreptului de 

semnătură sau arhitectul conductorul/arhitect cu 

drept de semnătură a solicitat la cerere 

suspendarea, în condiţiile prezentului regulament 

şi ale altor prevederi legale în materie;

c)realizarea de duplicate ale parafei;

d)nedeclararea pierderii parafei la filiala teritorială 

din care face parte membrul şi într-un ziar de 

circulaţie naţională;
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e)păstrarea parafei în alt loc decât sediul 

profesional, în condiţiile în care deţinătorul nu o 

are asupra sa;

[....] Dacă există [consecinte legale] atunci sunt deja sancționate sau reglementate la 

celelalte subpuncte (înstrăinarea sau împrumutarea către o altă persoană, 

neanunțarea pierderii acesteia șamd), dacă nu, atunci prevederea nu are obiect. 

[Adrian Ianchiș]

NU Ref. Amendamentul propus la Art. 97 alin.(1) lit. e) de Adrian 

Ianchiș: nu se acceptă eliminarea acestei prevederi regulamentare 

întrucât această abatere disciplinară este una gravă a cărei 

săvârșire poate rezulta în cadrul cercetării disciplinare. 

f)practicarea semnăturii de complezenţă;

Propunerea filialei: aplicarea pedepsei de suspendare a dreptului de semnatura pe 5 

ani, iar la a doua abatere, radierea fara drept de revenire. [Filiala Teritorială OAR 

Transilvania, prin Oana Bucea]                                                                                            

Art. 97 lit. f) este desuet,adica nu se poate aplica fara alte dispozitii. Pentru ca au 

fost astfel de situatii, ar trebui introdus un articol,cu continutul de mai jos, undeva la 

proceduri, nu pot sa ma pronunt acum. [Victoria Vasvary]

NU Ref. Amendamentul propus la Art. 97 alin.(1) lit. f) de Filiala OAR 

Transilvania: nu poate fi acceptată întrucât contravine Art. 39 alin. 

(2) din Legea 184/2001, în sensul că aceste sancțiuni nu sunt 

prevăzute de lege.                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                        

    Ref. la observațiile formulate de Victoria Vasvary în  legătură 

cu Art. 97 lit. f): considerăm că această prevedere nu este desuetă, 

ea fiind aplicată în mod curent de comisiile de disciplină, coroborat 

cu alte prevederi legale și regulamentare, inclusiv cele cuprinse în 

Codul Deontologic al Profesiei.

f)practicarea semnăturii de complezență, așa cum 

este definită de Codul Deontologic al Profesiei de 

Arhitect;

g)neînregistrarea proiectelor de arhitectură 

elaborate în vederea emiterii autorizaţiei de 

construire/demolare sau organizare de şantier.

Art. 97 Alin (1) lit. g): Doar dacă se menționează prezentarea dovezii în Certificatul 

de Urbanism, în caz contrar nu se poate obliga acest lucru, pentru ca el servește  

unui beneficiar ca urmare a desfășurării unei proceduri legale. [...][Sergiu C. Petrea, 

Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila]

NU  Ref. observațiile formulate de Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, 

Sabrina Ene, Tania V. Bancila în legătură cu Art. 97 Alin (1) lit. g): 

înregistrarea proiectelor supuse autorizării este obligatorie pentru 

toți membrii Ordinului. Vă rugăm să consultați răspunsul anterior 

la aceeași observație.

h)neîndeplinirea obligațiilor privind dezvoltarea 

profesională continuă.

Propunere: eliminarea  Art. 97 h) neîndeplinirea obligațiilor privind dezvoltarea 

profesională continuă.  Motivație: Sancțiunile trebuie aplicate gradual, iar 

introducerea neîndeplinirii obligațiilor privind formarea profesională continuă direct 

printre cele cu gravitate, asemeni semnăturii de complezență nu este justificată. De 

altfel, fără o evaluare a modului cum acest program național funcționează, este 

posibil să vedem sute de cazuri ajunse la Comisia națională de disciplină ceea ce ar fi 

nerezonabil.  [Adrian-Florin Ionașiu]                                                                                            

DA Amendamentul propus de Adrian-Florin Ionașiu cât și de Gabriela 

Mircea se acceptă.                                      

Propunere: anularea propunerii  G.L. Motivare: nu este destul justificata "obligaţia" 

si daca aceasta este in interesul membrilor, nu este justificata sancțiunea de 

suspendarea a dreptului de semnătură pentru aceasta obligație, nu se cunoaște cum 

va funcționa formarea profesionala in formula încă neconfirmata de membri, daca 

va ajuta profesia sau doar "eficientizarea" organizației in scop comercial. [Gabriela 

MIRCEA] 

DA

(2)Pentru abaterile disciplinare pentru care se 

aplică sancţiunea disciplinară stabilită de art. 38 

alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 184/2011, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, membrul sancţionat are obligaţia de a 

preda parafa şi legitimaţia de membru, în caz 

contrar aplicându-se încă o dată sancţiunea 

menţionată.

(2)Pentru abaterile disciplinare pentru care se 

aplică sancţiunea disciplinară stabilită de  

sancțiunile disciplinare stabilite de art. 38 39 alin. 

(2) lit. c) şi d) din Legea nr. 184/2011, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

membrul sancţionat are obligaţia de a preda 

parafa şi legitimaţia de membru în termen de 15 

zile, în caz contrar aplicându-se încă o dată 

sancţiunea menţionată respectivă.

(2)Pentru abaterile disciplinare pentru care se aplică 

sancţiunea disciplinară stabilită de sancțiunile 

disciplinare stabilite de art. 38 39 alin. (2) lit. c) şi d) 

din Legea nr. 184/2011, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, membrul sancţionat are 

obligaţia de a preda parafa şi legitimaţia de membru 

în termen de 15 zile, în caz contrar aplicându-se încă 

o dată sancţiunea menţionată respectivă.

DA Notă: modificare de formă (Lege în loc de Legea nr. 184/2001).

Art. 98: Instanţele disciplinare

(1)Instanţele disciplinare organizate la nivelul 

Ordinului sunt:

a)comisia teritorială de disciplină, organizată la 

nivelul fiecărei filiale;

b)Comisia naţională de disciplină, organizată la 

nivelul Ordinului.

(2)Oricare dintre membrii comisiilor de disciplină 

decade de drept din această funcţie dacă:

a)s-a aplicat împotriva sa o sancţiune disciplinară;

b)instanţa judecătorească pronunţă o hotărâre 

definitivă de condamnare a membrului comisiei de 

disciplină pentru fapte penale legate de exercitarea 

profesiei de arhitect sau aplică sancţiunea 

complementară a interdicţiei de exercitare a 

acestei profesii.

(3) Vor fi declarați eligibili pentru poziția de 

membru în completele comisiilor de disciplină ale 

Ordinului, candidații care vor promova testul de 

cunoștințe juridice și profesionale, organizat de 

Colegiul teritorial al filialei, și respectiv de Colegiul 

Director.

 Acest articol este incert, neștiind în ce condiții o comisie posibilă viitoare poate fi 

intervievată de către un Colegiu Director care poate că își iese din atribuții (final de 

mandat), sau de către un Colegiu nou format (acesta fiind votat după înființarea 

viitoarei Comisii). Astfel, oricare entitate ar examina acesti membrii ar trebui sa aiba 

la randul lor cunostinte juridice pentru a putea fi capabili sa declare eligibilitatea 

membrilor candidati. In ceea ce priveste competentele profesionale, acestea nu pot 

fi contestate din moment ce candidatii sunt arhitecti cu drept de semnatura 

practicanti. Nu există nici acum dorința de a candida, iar în momentul în care 

posibililor candidați li se va cere să susțină teste de aptitudini profesionale și juridice, 

aceștia iși pot declina dorința de a mai participa la procesul de funcționare al OAR. 

Se vor defini conditiile care trebuie indeplinite (cunostinte juridice) si vor face parte 

din conditiile de de eligibilitatea in momentul candidaturii. [Filiala Teritorială OAR 

Transilvania, prin Oana Bucea]                                                                                        

DA Se acceptă amendamentele care au propus eliminarea acestei 

prevederi, susținute de: Filiala Teritorială OAR Transilvania, prin 

Oana Bucea / Ina-Gabriela Funețan / Adrian-Florin Ionașiu / 

Andreea Ioana Aluchi  / Gabriela Mircea.                             

Art. 98 alin. (3): Comisiile Teritoriale de Disciplină sunt comisii alese de conferința 

teritorială, așadar votul acordat lor atestă încrederea membrilor filialei în 

"cunoștințele juridice și profesionale" ale candidaților la CTD. Acest alineat introduce 

un raport de subordonare între CTD și CT, putând genera și anumite conflicte de 

conștiință și interese între examinatori și examinați. În plus, o examinare a posibililor 

candidați la CTD ar fi posibilă doar dacă și membrii CT ar fi fost examinați, la rândul 

lor, în privința "cunoștințelor juridice și profesionale". Cine garantează că membrii 

CT posedă "cunoștințe juridice și profesionale" suficient de solide încât ei să devină 

examinatori pentru candidații la CTD? În aceeași ordine de idei, viitorii membri ai 

comisiei de cenzori ar trebui examinați privitor la "cunoștințe economice și 

profesionale"; de ce doar candidații la CTD să fie "testați", din moment ce ambele 

comisii sunt comisii alese prin vot direct? Dacă membrii CTD trebuie să aibă 

cunoștințe juridice (ce fel de cunoștințe? la ce nivel? cine decide cum se desfășoară 

testul, după ce programă? cum se va evita favorizarea unuia sau altuia dintre 

candidați la "test", când departajarea între candidați ar trebui să o facă doar votul de 

încredere al membrilor filialei?), atunci și membrii comisiei de cenzori ar trebui să 

fie experți în Cod Fiscal. În filialele mici este, oricum, extrem de dificil a se forma 

comisiile alese: candidații care să dorească să ocupe posturile din comisii și să 

îndeplinească toate condițiile necesare sunt puțini; condiția ca arhitecții candidați să 

aibă și cunoștințe juridice (și să fie și testați în privința acestora) va face imposibilă 

completarea comisiilor de disciplină sau va duce la o testare formală, pe principiul 

"hai să ne prefacem că am testat candidații ca să putem forma comisia de 

disciplină".  [Ina-Gabriela Funețan]

DA
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Propunere: eliminarea  Art. 98 (3): Vor fi declarați  eligibili pentru poziția de 

membru în completele comisiilor de disciplină ale Ordinului,  candidații  care vor 

promova testul de cunoștințe juridice și profesionale, organizat de Colegiul teritorial 

al filialei, și respectiv de Colegiul Director. Motivație: Prevederea nu se poate aplica, 

membri în comisiile de disciplină sunt persoane alese de Conferințe, teritorială sau 

națională, în aplicarea actului de justiție ei fiind asistați de juriști. Altfel spus, este ca 

și cum jurații din tribunalele anglo-saxone pentru a avea această calitate ar fi supuși  

unui  examen  de  cunoștințe  juridice. Trebuie înțeles că principiul care a stat la baza 

prevederilor comisiilor de disciplină este asemănător cu cel al juriului din tribunalele 

anglo-saxone, respectiv cel prin care egalii între ei se pot judeca. [Adrian-Florin 

Ionașiu]  

DA

Eligibilitatea membrilor din comisiile de disciplina nu poate fi masurata prin bogatia 

de cunostinte juridice ale acestora pentru ca nu sunt absolventi de drept (ori poate 

trebuie sa ne luam licenta si in acest domeniu), in plus din comisiile care acorda si 

desemneaza membrii comisiei de disciplina)  sa faca parte oameni de drept, juristi, 

experti , etc de aceea este inadecvata o asemenea prevedere a regulamentului. Nu 

uitati ca membrii sunt alesi. [fragment din Punct de vedere Andreea Ioana Aluchi]  

DA

Pentru cunostinte juridice nu pot fi testate, pentru cele profesionale au obtinut 

diploma de la institutii de invatamint acreditate si presupun ca asa e , si ca nu exista 

si altfel de diplome. Eventual s-ar putea spune astfel: (3) Vor fi declarați eligibili 

pentru poziția de membru în comisiile de disciplină ale Ordinului, candidații alesi 

care vor dovedi cunoasterea temeinica a legilor specifice autorizarii proiectelor,a 

legii 184 cu completarile si modificarile ulterioare, a codului de procedura al 

comisiilor de disciplina,  in urma unui test organizat de Colegiul Director,si efectuat  

de o comisie infiintata si aprobata de acesta . Testul dorit pentru membri comisiilor 

de disciplina ar putea fi facut in urma unui training. Trebuie studiata problema 

pentru ca sunt multe lacune in functionarea comisiilor de disciplina, mai ales pe 

probleme procedurale. Din pacate, cum am mai spus-o in nenumarate ori, termenii 

tehnici juridici functioneaza altfel decit in vorbirea curenta,si de aici multe confuzii. 

Noi ar trebui sa formulam propuneri asa cum o dicteaza bunul simt care apoi sa fie 

materializate in dispozitii (insasi termenul de dispozitii are semnificatii juridice 

necunoscute de nonjuristi).[Victoria Vasvary

Da, parțial

Propunere: anularea alin. (3) propus de G.L. Motivare: nu este justificată impunerea 

acestei condiții, care, daca ar fi corectă, se consemnează la articolul referitor la 

"condiții de eligibilitate" general valabile pentru toate forurile alese; condiţia de 

eligibilitate pentru membrii comisiei de disciplină nu se justifică, astfel: 1/ condiţia 

nu se aplică și celorlalte foruri alese, deși toți candidații pentru toate forurile alese 

trebuie sa dețină cunoștințe ale legislaţiei, juridice si profesionale si ocupa o funcţie 

de maxima importanta pentru profesie; 2/ membrii CT sau ai CD nu sunt atestați ca 

având cunoștințele necesare "juridice sau profesionale" care sa justifice competenta 

de a-i testa pe candidații pentru comisia de disciplina; 3/ modificarea propusa 

implica, prin selecția candidaților, subordonarea comisiei de disciplina  de către 

președinte prin intermediul CT/ CD. [Gabriela MIRCEA] 

DA

SECŢIUNEA 2: Funcţionarea comisiilor teritoriale 

de disciplină

Art. 99: Comisiile teritoriale de disciplină

(1)În fiecare filială teritorială se organizează şi 

funcţionează o comisie teritorială de disciplină, 

independenta de forurile de conducere ale filialei 

teritoriale. Comisiile teritoriale de disciplină vor fi 

compuse din:

a)7 membri, dintre care 5 titulari şi 2 supleanţi, 

pentru filialele teritoriale care au până la 250 de 

membri;

b)9 membri, dintre care 7 titulari şi 2 supleanţi, 

pentru filialele teritoriale care au între 251 şi 1.000 

de membri;

c)13 membri, dintre care 9 titulari şi 4 supleanţi, 

pentru filialele care au peste 1.000 de membri.

(2)Cel puţin două treimi din numărul membrilor 

comisiilor teritoriale de disciplină vor fi arhitecţi cu 

drept de semnătură.

(3)Membrii comisiilor teritoriale de disciplină sunt 

aleşi de conferinţa teritorială a filialei, pe o 

perioadă de 4 ani, dar nu mai mult de două 

mandate consecutive.

Art. 99 alin. (3) - este necesară precizarea numărului de mandate și în cazul 

comisiilor alese prin conferință extraordinară: "Membrii comisiilor teritoriale de 

disciplină sunt aleşi de conferinţa teritorială a filialei, pe o perioadă de MAXIM 4 ani, 

dar nu mai mult de două mandate consecutive, INDIFERENT DE DURATA ACESTORA". 

[Ina-Gabriela Funețan]

DA Se acceptă amendamentul propus de Ina-Gabriela Funețan, 

întrucât aduce clarificări utile.

(2)Persoanele alese în comisia teritorială de 

disciplină au mandat de cel mult 4 ani şi nu mai mult 

de două mandate consecutiv, indiferent de durata 

acestora.

Art. 100: Organizarea şi funcţionarea comisiilor 

teritoriale de disciplină

(1)Comisia teritorială de disciplină se organizează şi 

îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

dispoziţiile Legii nr. 184/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale 

prezentului regulament şi ale Codului deontologic 

al profesiei de arhitect.

(2)Membrii comisiei teritoriale de disciplină se aleg 

de conferinţa teritorială dintre arhitecţii cu o 

vechime de minimum 10 ani în profesie.

Art. 100 alin. (2)- durata minimă de 10 ani în profesie este excesivă; durata de 8 ani 

impusă pentru activitate fără sancțiuni disciplinare ar fi suficientă și ca durată 

minimă în profesie. ESTE FOARTE DIFICIL DE FORMAT COMISIILE DE DISCIPLINĂ. S-ar 

găsi tineri entuziaști care doresc să se implice și au o morală a profesiei 

corespunzătoare, dar nu au 10 ani de experiență.  În generațiile mai experimentate e 

greu de găsit suficienți candidați care să nu fie tributari unor complicități/ 

compromisuri și să nu fie blazați, neinteresați. E necesar să permiteți accesul 

tinerilor la funcții, moralitatea e mai importantă decât experiența profesională în 

cazul comisiilor teritoriale de disciplină. [Ina-Gabriela Funețan]

NU Ref. Amendamentul propus de Ina-Gabriela Funețan la Art. 100 

alin. (2) nu se acceptă întrucât G.L. consideră vechimea minimă în 

profesie prevăzută de actuala prevedere regulamentară ca fiind 

necesară pentru pozița de membru în comisiile de disciplină. 

(3)Comisia teritorială de disciplină se întruneşte:

a)pentru prima dată, în termen de 15 zile de la 

alegere, pentru desemnarea preşedintelui;

b)în şedinţe de lucru, la convocarea preşedintelui.

(4)Un angajat al filialei desemnat de colegiul 

director teritorial îndeplineşte funcţia de secretar 

al comisiei teritoriale de disciplină.

Art. 101: Atribuţiile comisiei teritoriale de 

disciplină

(1)Comisia teritorială de disciplină judecă, în fond, 

abaterile disciplinare săvârşite de arhitecţii şi 

conductorii arhitecţi înscrişi în filială, cu excepţia 

membrilor forurilor de conducere şi cei ai 

comisiilor alese.

(1)Comisia teritorială de disciplină judecă, în fond, 

abaterile disciplinare săvârşite de arhitecţii, 

arhitecții de interior şi conductorii arhitecţi 

înscrişi în filială, cu excepţia membrilor forurilor 

de conducere şi cei ai comisiilor alese.

(1)Comisia teritorială de disciplină judecă, în fond, 

abaterile disciplinare săvârşite de arhitecţii, 

arhitecții de interior şi conductorii arhitecţi înscrişi 

în filială, cu excepţia membrilor forurilor de 

conducere şi cei ai comisiilor alese.
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(2)Comisia teritorială de disciplină dispune 

împotriva membrilor săi sancţiunile prevăzute la 

art. 38 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.

2)Comisia teritorială de disciplină dispune 

împotriva membrilor săi sancţiunile prevăzute la 

art. 38 39 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 

184/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

2)Comisia teritorială de disciplină dispune împotriva 

membrilor săi sancţiunile prevăzute la art. 38 39  

alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.  DA Notă: modificare de formă (Lege în loc de Legea nr. 184/2001).

(3)Pentru sancţiunile prevăzute la art. 38 alin. (2) 

lit. c) şi d) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, comisia 

teritorială de disciplină propune sancţiunea şi 

înaintează dosarul Comisiei naţionale de disciplină.

(3)Pentru sancţiunile prevăzute la art. 38 39 alin. 

(2) lit. c) şi d) din Legea nr. 184/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, comisia 

teritorială de disciplină emite o hotărâre prin care  

propune sancţiunea şi înaintează dosarul Comisiei 

naţionale de disciplină.

(3)Pentru sancţiunile prevăzute la art. 38 39 alin. (2) 

lit. c) şi d) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, comisia 

teritorială de disciplină emite o hotărâre prin care 

propune sancţiunea şi înaintează dosarul Comisiei 

naţionale de disciplină.

DA Notă: modificare de formă (Lege în loc de Legea nr. 184/2001).

Art. 102: Atribuţiile preşedintelui comisiei 

teritoriale de disciplină

Preşedintele comisiei teritoriale de disciplină are 

următoarele atribuţii:

a)coordonează activitatea comisie teritoriale de 

disciplină;

b)alcătuieşte completele de judecată;

c)programează şedinţele comisiei teritoriale de 

disciplină;

d)asigură buna organizare a evidenţelor comisiei 

teritoriale de disciplină;

e)organizează activităţile cu caracter administrativ 

ale comisiei teritoriale de disciplină.

Art. 103: Completul de judecată

(1)Completul de judecată al comisiei teritoriale de 

disciplină este alcătuit din 3 membri.

(2)Preşedintele comisiei teritoriale de disciplină va 

desemna pentru fiecare cauză un complet de 

judecată, precum şi preşedintele acestuia.

(3)În cadrul completelor de judecată care 

soluţionează cauze în care este implicat un arhitect 

nu pot fi desemnaţi membri ai completului 

conductori arhitecţi din cadrul comisiei de 

disciplină.

(3)În cadrul completelor de judecată care 

soluţionează cauze în care este implicat un 

arhitect nu pot fi desemnaţi membri ai 

completului conductori arhitecţi sau arhitecți de 

interior din cadrul comisiei de disciplină.

Art. 103 alin. (3)- este o prevedere discriminatorie care face ca unele comisii să fie 

pur formale, neputând judeca decât conductori (situație în care se află azi CTD Satu 

Mare și în care sa aflat și CTD Nord-Vest cu un mandat în urmă). Din moment ce 

conductorii arhitecți și arhitecții de interior au aceleași drepturi și obligații ca 

arhitecții conform Legii 184, Regulamentului OAR și Codului Deontologic, ce îi 

împiedică să judece un arhitect? Judecata se referă la abateri disciplinare, nu la nivel 

profesional. În privința disciplinei, onestității și moralității profesiei, obligațiile unui 

conductor sunt egale cu cele ale unui arhitect, prin urmare ar trebui să poată judeca 

abateri disciplinare ale oricui, inclusiv ale unui arhitect. [Ina-Gabriela Funețan]

NU Ref. Amendamentul propus la Art. 103 alin. (3) Ina-Gabriela 

Funețan nu se acceptă întrucât prevederea curentă din regulament 

nu este o prevedere discriminatorie și nu necesită a fi modificată în 

sensul propus de autoarea amendamentului pentru că conductorul 

arhitect nu are competența tehnică să judece conduita unui 

arhitect. 

(3)În cadrul completelor de judecată care 

soluţionează cauze în care este implicat un arhitect 

nu pot fi desemnaţi membri ai completului 

conductori arhitecţi sau arhitecți de interior din 

cadrul comisiei de disciplină.

(4)Prezenţa membrilor completului, precum şi 

respectarea orei de începere a şedinţei sunt 

obligatorii.

(5)Din completele de judecată nu pot face parte 

soţul sau rudele ori afinii până la gradul al treilea 

inclusiv ai arhitectului trimis în judecată, precum şi 

ai celui care a declanşat prin sesizare procedura 

disciplinară.

Art. 104: Statutul comisiei şi al completelor

Comisia teritorială de disciplină şi completele de 

judecată îşi desfăşoară activitatea independent de 

forurile de conducere ale filialei.

Art. 105: Atribuţiile preşedintelui completului de 

judecată

Preşedintele completului de judecată are 

următoarele atribuţii:

a)se asigură că dosarul cauzei este cunoscut tuturor 

membrilor completului;

b)face prezenţa membrilor completului de judecată 

şi apelul părţilor la începutul fiecărei şedinţe;

c)conduce dezbaterile, dă cuvântul părţilor, precum 

şi celorlalţi membri ai completului de judecată şi 

asigură disciplina şedinţei.

Art. 106: Abaterile membrilor comisiei teritoriale 

de disciplină

(1)În cazul în care un membru al comisiei teritoriale 

de disciplină are 3 absenţe consecutive nemotivate 

de la şedinţele comisiei ori nu îşi îndeplineşte 

atribuţiile care îi revin potrivit calităţii sale, poate 

decădea din funcţie.

(2)La propunerea preşedintelui comisiei teritoriale 

de disciplină, consiliul de conducere teritorial 

constată decăderea din funcţie a unui membru al 

comisiei. Constatarea decăderii din funcţie se face 

pe baza unui raport de cercetare prealabilă, 

întocmit de o comisie formată din 3 membri ai 

consiliului de conducere teritorial, desemnaţi de 

către acesta prin hotărâre.

Art. 107: Completarea comisiei teritoriale de 

disciplină

Locurile rămase vacante se completează cu 

arhitecţi care au candidat la alegerile pentru 

comisia teritorială de disciplină în cadrul 

conferinţei teritoriale, în ordinea numărului de 

voturi obţinute, dar nu mai puţin de jumătate plus 

unu din voturile valabil exprimate.

Art. 108: Hotărârile şi rezoluţiile comisiei 

teritoriale de disciplină

(1)Hotărârile în cauzele disciplinare se adoptă cu 

majoritatea voturilor membrilor completului.

(2)Hotărârile se adoptă potrivit procedurii 

prevăzute în prezentul regulament şi se 

completează cu prevederile codului de procedură 

privind activitatea jurisdicţională a comisiilor de 

disciplină ale filialelor teritoriale şi cea a Ordinului, 

aprobat de către Consiliul naţional, precum şi cu 

prevederile Codului de procedură civilă.

(3)Rezoluţiile se adoptă în probleme de organizare, 

discutate de plenul comisiei teritoriale de 

disciplină, în cadrul şedinţelor cu caracter 

administrativ.
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(4)Rezoluţiile se adoptă cu votul majorităţii simple 

a membrilor comisiei teritoriale de disciplină.

Art. 109: Arhiva

(1)Toate dosarele cauzelor aflate pe rolul comisiei 

teritoriale de disciplină, precum şi documentele cu 

caracter administrativ ale comisiei se vor arhiva 

prin grija secretarului comisiei, cu sprijinul 

secretariatului filialei.

(2)Comisia teritorială de disciplină ţine, prin grija 

secretarului său, următoarele registre:

a)registrul de procese-verbale şi rezoluţii ale 

şedinţelor administrative din plenul comisiei 

teritoriale de disciplină;

b)registrul general al cauzelor disciplinare, în care 

se înregistrează fiecare cauză şi se specifică fiecare 

sancţiune disciplinară dispusă.

Art. 110: Contestaţiile împotriva hotărârilor 

comisiei teritoriale de disciplină

(1)Împotriva hotărârii comisiei teritoriale de 

disciplină prin care s-a dispus una dintre sancţiunile 

disciplinare prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a) şi b) 

din Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, se poate formula 

contestaţie la Comisia naţională de disciplină în 

termen de 30 de zile de la data comunicării 

hotărârii.

(1)Împotriva hotărârii comisiei teritoriale de 

disciplină prin care s-a dispus una dintre 

sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 38 39  

alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, se poate formula contestaţie la 

Comisia naţională de disciplină în termen de 30 de 

zile de la data comunicării hotărârii.

(1)Împotriva hotărârii comisiei teritoriale de 

disciplină prin care s-a dispus una dintre sancţiunile 

disciplinare prevăzute la art. 38 39  alin. (2) lit. a) şi 

b) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, se poate 

formula contestaţie la Comisia naţională de 

disciplină în termen de 30 de zile de la data 

comunicării hotărârii.

DA Notă: modificare de formă (Lege în loc de Legea nr. 184/2001).

(2)În cazul în care nu se formulează contestaţie în 

termenul prevăzut la alin. (1), hotărârea comisiei 

teritoriale de disciplină rămâne definitivă.

Art. 111: Aplicarea hotărârilor disciplinare

Aplicarea hotărârilor disciplinare prevăzute la art. 

38 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, rămase definitive se face de către 

colegiul director al filialei teritoriale.

Aplicarea hotărârilor disciplinare prevăzute la art. 

38 39 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, rămase definitive se face de către 

colegiul director al filialei teritoriale.

Aplicarea hotărârilor disciplinare prevăzute la art. 38 

39 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, rămase definitive se face de către 

colegiul director al filialei teritoriale.

SECŢIUNEA 3: Funcţionarea Comisiei naţionale de 

disciplină

Art. 112: Comisia naţională de disciplină

(1)Comisia naţională de disciplină se organizează şi 

îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

dispoziţiile Legii nr. 184/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi ale 

prezentului regulament.

(2)Comisia naţională de disciplină funcţionează 

independent de forurile de conducere ale Ordinului.

(3)Comisia naţională de disciplină se întruneşte:

a)pentru prima dată în termen de 15 zile de la 

alegerea ei şi desemnează din rândul membrilor 

săi, prin vot secret, preşedintele;

b)în şedinţe de lucru, la convocarea preşedintelui.

(4)Un angajat al Ordinului cu studii superioare 

juridice, desemnat de Colegiul director, 

îndeplineşte funcţia de secretar al Comisiei 

naţionale de disciplină, calitate în care păstrează, 

ţine evidenţele şi efectuează lucrările necesare în 

vederea desfăşurării activităţii Comisiei naţionale 

de disciplină, sub îndrumarea preşedintelui.

Art. 113: Competenţa Comisiei naţionale de 

disciplină

(1)Comisia naţională de disciplină este alcătuită din 

5 arhitecţi titulari şi 10 supleanţi, cu minimum 10 

ani vechime în profesie, dintre care în mod 

obligatoriu două treimi sunt arhitecţi cu drept de 

semnătură.

(2)Comisia naţională de disciplină judecă, în 

complet de 3 membri, abaterile pentru care 

comisiile teritoriale de disciplină au propus, potrivit 

art. 38 alin. (4) din Legea nr. 184/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea 

uneia dintre sancţiunile prevăzute de art. 38 alin. 

(2) lit. c) şi d) din aceeaşi lege.

(2)Comisia naţională de disciplină judecă, în 

complet de 3 membri, abaterile pentru care 

comisiile teritoriale de disciplină au propus, 

potrivit art. 38 39 alin. (4) din Legea nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, aplicarea uneia dintre sancţiunile 

prevăzute de art. 38 39 alin. (2) lit. c) şi d) din 

aceeaşi lege.

(2)Comisia naţională de disciplină judecă, în complet 

de 3 membri, abaterile pentru care comisiile 

teritoriale de disciplină au propus, potrivit art. 38 39  

alin. (4) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, aplicarea 

uneia dintre sancţiunile prevăzute de art. 38 39 alin. 

(2) lit. c) şi d) din aceeaşi lege.

DA Notă: modificare de formă (Lege în loc de Legea nr. 184/2001).

(3)Comisia naţională de disciplină judecă în fond şi 

soluţionează contestaţiile.

(4)În fond, în complet de 3 membri, Comisia 

naţională de disciplină judecă abaterile disciplinare 

săvârşite de membrii forurilor de conducere ale 

filialelor şi ale Ordinului, precum şi abaterile 

disciplinare săvârşite de membrii comisiilor alese 

ale filialelor şi ale Ordinului.

(5)Pentru soluţionarea contestaţiilor, Comisia 

naţională de disciplină judecă:

a)în complet de 3 membri, contestaţiile împotriva 

hotărârilor comisiilor teritoriale de disciplină prin 

care s-a dispus una dintre sancţiunile disciplinare 

prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 

184/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;

a) în complet de 3 membri, contestaţiile împotriva 

hotărârilor comisiilor teritoriale de disciplină prin 

care s-a dispus una dintre sancţiunile disciplinare 

prevăzute la art. 38 39 alin. (2) lit. a) şi b) din 

Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

a) în complet de 3 membri, contestaţiile împotriva 

hotărârilor comisiilor teritoriale de disciplină prin 

care s-a dispus una dintre sancţiunile disciplinare 

prevăzute la art. 38 39 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea 

nr. 184/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

DA Notă: modificare de formă (Lege în loc de Legea nr. 184/2001).

b)în complet de 5 membri, contestaţiile împotriva 

hotărârilor pronunţate în fond de Comisia naţională 

de disciplină.

(6)Comisia naţională de disciplină şi completele de 

judecată îşi desfăşoară activitatea independent de 

forurile de conducere ale Ordinului.

(6)Comisia naţională de disciplină şi completele 

de judecată îşi desfăşoară activitatea independent 

de forurile de conducere ale Ordinului.

Art. 113 Alin (6): Măsura de independență trebuie menținută, este corectă separarea 

decizională. [Sergiu C. Petrea, Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila]

NU Amendamentul propuect la Art. 113 Alin (6) de Sergiu C. Petrea, 

Cristina Petrea, Sabrina Ene, Tania V. Bancila nu se acceptă 

întrucât prevederea cu privire la independența Comisiei naționale 

de disciplină este deja inclusă la art 112, alin. (2) din prezentul 

regulament. 

(6)Comisia naţională de disciplină şi completele de 

judecată îşi desfăşoară activitatea independent de 

forurile de conducere ale Ordinului.

Art. 114: Atribuţiile preşedintelui Comisiei 

naţionale de disciplină

Preşedintele Comisiei naţionale de disciplină are 

următoarele atribuţii:
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a)coordonează activitatea Comisiei naţionale de 

disciplină;

b)alcătuieşte completele de judecată;

c)programează şedinţele Comisiei naţionale de 

disciplină;

d)asigură buna organizare a evidenţelor Comisiei 

naţionale de disciplină;

e)organizează activităţile cu caracter administrativ 

ale Comisiei naţionale de disciplină.

Art. 115: Completul de judecată

(1)Completul de judecată al Comisiei naţionale de 

disciplină este alcătuit şi judecă potrivit 

prevederilor art. 113 alin. (2)-(5).

(2)Prezenţa membrilor completului, precum şi 

respectarea orei de începere a şedinţei sunt 

obligatorii.

(3)Absenţa poate fi motivată în situaţii 

excepţionale. Într-o asemenea ipoteză, 

preşedintele va desemna de urgenţă un înlocuitor 

dintre ceilalţi membri ai Comisiei naţionale de 

disciplină.

(3
1
) Componenta completului de judecată care 

participă la audieri va rămâne neschimbată până 

la soluționarea cauzei. 

Pe motive justificate se poate schimba componenta,cu respectare codului de 

procedura civila, a caror prevederi completeaza codul de procedura al comisiilor de 

disciplina. [Victoria Vasvary]

NU Ref. Amendamentul propus de Victoria Vasvary la Art. 115 alin. 

(3.1): nu se acceptă întrucât este necesar, în vederea asigurării 

unei cercetări disciplinare și a unei judecăți echitable ca numai 

membrii completului care au asistat la audieri și au cunoștință de 

cauză să participe la deliberare.  De altfel, Art. 14 alin. (1)  din 

Codul de procedură privind activitatea jurisdicțională a comisiilor 

de disciplină ale Ordinului prevede că "Hotărârile se adoptă cu 

votul majorităţii membrilor comisiei care au participat la judecata 

cauzei." 

(3.1) Componenta completului de judecată care 

participă la audieri va rămâne neschimbată până la 

soluționarea cauzei. 

(4)Preşedintele Comisiei naţionale de disciplină va 

desemna pentru fiecare şedinţă un preşedinte de 

şedinţă, astfel încât să asigure participarea tuturor 

membrilor la activitatea acesteia.

(5)În cadrul completelor de judecată care 

soluţionează cauze în care este implicat un arhitect 

nu pot fi desemnaţi membri ai completului 

conductori arhitecţi din cadrul Comisiei naţionale 

de disciplină.

(5)În cadrul completelor de judecată care 

soluţionează cauze în care este implicat un 

arhitect nu pot fi desemnaţi membri ai 

completului conductori arhitecţi sau arhitecți de 

interior din cadrul Comisiei naţionale de disciplină.

(5)În cadrul completelor de judecată care 

soluţionează cauze în care este implicat un arhitect 

nu pot fi desemnaţi membri ai completului 

conductori arhitecţi sau arhitecți de interior din 

cadrul Comisiei naţionale de disciplină.

(6)Din completele de judecată nu pot face parte 

soţul sau rudele ori afinii până la gradul al treilea 

inclusiv ai arhitectului trimis în judecată, precum şi 

ai celui care a declanşat prin sesizare procedura 

disciplinară.

(7)Din completul de judecată desemnat pentru 

soluţionarea contestaţiei nu pot face parte membri 

ai Comisiei naţionale de disciplină care au judecat 

cauza în fond.

Art. 116: Atribuţiile preşedintelui completului de 

judecată

Preşedintele de şedinţă are următoarele atribuţii:

a)se asigură că dosarul cauzei este cunoscut tuturor 

membrilor completului;

b)face prezenţa membrilor completului de judecată 

şi apelul părţilor la începutul fiecărei şedinţe;

c)conduce dezbaterile, dă cuvântul părţilor, precum 

şi celorlalţi membri ai completului de judecată şi 

asigură disciplina şedinţei.

Art. 117: Abaterile membrilor Comisiei naţionale 

de disciplină

(1)În cazul în care un membru al Comisiei naţionale 

de disciplină are 3 absenţe consecutive nemotivate 

de la şedinţele comisiei ori nu îşi îndeplineşte 

atribuţiile care îi revin potrivit calităţii sale, poate 

decădea din funcţie.

(2)La propunerea preşedintelui Comisiei naţionale 

de disciplină, Consiliul naţional constată decăderea 

din funcţie a unui membru al comisiei. Constatarea 

decăderii din funcţie se face pe baza unui raport de 

cercetare prealabilă, întocmit de o comisie formată 

din 3 membri ai Consiliului naţional desemnaţi de 

către acesta prin hotărâre.

Art. 118: Completarea Comisiei naţionale de 

disciplină

Locurile rămase vacante se completează cu 

arhitecţi care au candidat la alegerile pentru 

Comisia naţională de disciplină în cadrul Conferinţei 

naţionale, în ordinea numărului de voturi obţinute, 

dar nu mai puţin de jumătate plus unu din voturile 

valabil exprimate.

Art. 119: Hotărârile şi rezoluţiile Comisiei 

naţionale de disciplină

(1)Hotărârile se adoptă potrivit codului de 

procedură privind activitatea jurisdicţională a 

comisiilor de disciplină ale filialelor teritoriale şi 

cea a Ordinului, aprobat de către Consiliul naţional, 

procedură care se completează cu prevederile 

Codului de procedură civilă.

(2)Comisia naţională de disciplină dezbate 

problemele de organizare în cadrul şedinţelor cu 

caracter administrativ şi adoptă rezoluţii cu votul 

majorităţii simple.

Art. 120: Arhiva

(1)Toate dosarele cauzelor aflate pe rolul Comisiei 

naţionale de disciplină, precum şi documentele cu 

caracter administrativ ale comisiei se vor arhiva 

prin grija secretarului comisiei, cu sprijinul 

secretariatului Ordinului.

(2)Comisia naţională de disciplină ţine, prin grija 

secretarului acestei comisii, următoarele registre:

a)registrul de procese-verbale şi rezoluţii ale 

şedinţelor în plen;

b)registrul general al cauzelor disciplinare, în care 

se înregistrează fiecare cauză şi se specifică fiecare 

sancţiune disciplinară dispusă.

Art. 121: Contestaţiile împotriva hotărârilor 

Comisiei naţionale de disciplină
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(1)Hotărârea Comisiei naţionale de disciplină prin 

care s-a dispus o sancţiune disciplinară prevăzută la 

art. 38 alin. (2) din Legea nr. 184/2001, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, poate fi 

atacă la instanţa judecătorească de contencios 

administrativ competentă, în termen de 30 de zile 

de la data comunicării acesteia.

(1) Hotărârea Comisiei naţionale de disciplină prin 

care s-a dispus o sancţiune disciplinară prevăzută 

la art. 38 39 alin. (2) din Legea nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, poate fi atacă la instanţa 

judecătorească de contencios administrativ 

competentă, în termen de 30 de zile de la data 

comunicării acesteia.

(1) Hotărârea Comisiei naţionale de disciplină prin 

care s-a dispus o sancţiune disciplinară prevăzută la 

art. 38 39 alin. (2) din Legea nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, poate fi atacă la instanţa judecătorească 

de contencios administrativ competentă, în termen 

de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

DA Notă: modificare de formă (Lege în loc de Legea nr. 184/2001).

(2)În cazul în care hotărârea Comisiei naţionale de 

disciplină nu a fost atacată la instanţa 

judecătorească de contencios administrativ 

competentă, potrivit prevederilor alin. (1), aceasta 

rămâne definitivă.

Art. 122: Aplicarea hotărârilor disciplinare

Aplicarea hotărârilor disciplinare prevăzute la art. 

38 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, rămase definitive se face de Consiliul 

naţional al Ordinului, în baza hotărârii Comisiei 

naţionale de disciplină.

Aplicarea hotărârilor disciplinare prevăzute la art. 

38 39 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, rămase definitive se face de Consiliul 

naţional al Ordinului, în baza hotărârii Comisiei 

naţionale de disciplină.

Aplicarea hotărârilor disciplinare prevăzute la art. 38  

39 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, rămase definitive se face de Consiliul 

naţional al Ordinului, în baza hotărârii Comisiei 

naţionale de disciplină. DA Notă: modificare de formă (Lege în loc de Legea nr. 184/2001).

SECŢIUNEA 4: Reguli de procedură ale comisiilor 

de disciplină

Art. 123: Sesizarea şi conţinutul acesteia

(1)Sesizarea împotriva unui arhitect se adresează 

comisiei teritoriale de disciplină a filialei din care 

face parte arhitectul. În cazul arhitecţilor care fac 

parte din forurile de conducere ale Ordinului sau 

filialelor, sesizarea se face la Comisia naţională de 

disciplină.

(2)Forurile de conducere ale filialelor şi Ordinului 

se pot autosesiza în legătură cu abaterile 

disciplinare ale membrilor, situaţie în care vor 

formula sesizare la comisia de disciplină 

competentă şi vor anexa documentele aferente în 

susţinerea acesteia.

(3)Sesizarea, în două exemplare, trebuie să 

cuprindă:

Art. 123 alin. (3)- nu este necesară sesizarea ÎN DOUĂ EXEMPLARE. E suficient un 

exemplar. Dacă sunt necesare mai multe exemplare, se fac còpii vizate "conform cu 

originalul"; dacă nu, nu are rost să arhivăm două exemplare ale acelorași hârtii. [Ina-

Gabriela Funețan]

NU Ref. amendamentul propus la Art. 123 alin. (3) de Ina-Gabriela 

Funețan: nu se acceptă, întrucât sesizarea și probele anexate la 

aceasta trebuie depuse în dublu exemplat pentru că unul dintre 

exemplare este transmis către pârât iar celălalăt este păstrat la 

dosarul cauzei. 

a)numele, prenumele şi adresa persoanei, respectiv 

denumirea forului de conducere care face sesizarea;

b)numele, prenumele şi filiala din care face 

arhitectul/ conductorul arhitect împotriva căruia se 

formulează sesizarea;

b)numele, prenumele şi filiala din care face 

arhitectul/ arhitectul de interior/ conductorul 

arhitect împotriva căruia se formulează sesizarea;

b)numele, prenumele şi filiala din care face 

arhitectul/ arhitectul de interior/ conductorul 

arhitect împotriva căruia se formulează sesizarea;

c)descrierea situaţiei de fapt şi de drept;

d)probele pe care se întemeiază sesizarea, anexate 

în copie;

e)semnătura.

(4)În cazul în care sesizarea se face de către un for 

de conducere, se anexează o copie a procesului-

verbal al şedinţei în care s-a luat hotărârea de a 

sesiza comisia de disciplină.

Art. 124: Primirea sesizării de către preşedintele 

comisiei de disciplină

(1)Preşedintele comisiei de disciplină va examina 

dacă sesizarea primită îndeplineşte condiţiile 

prevăzute la art. 123. În caz afirmativ, acesta va fixa 

completul de judecată şi termenul pentru citarea 

părţilor.

(1)Preşedintele comisiei de disciplină va examina 

dacă sesizarea primită îndeplineşte condiţiile 

prevăzute la art. 123. În caz afirmativ, acesta va 

fixa completul de judecată şi termenul pentru 

citarea părţilor primei ședințe.

Trebuie stabilte niște termene procedurale clare ce curg de la depunerea sesizării. În 

cazul în care președintele nu dă curs sesizării trebuie să existe consecințe. [Adrian 

Ianchiș]                                                                                                     

DA Ref. Amendamentul propus de Adrian Ianchiș la Art. 124 alin. (1), 

se acceptă, prin introducerea unui termen de 30 zile de la primirea 

sesizării. 

(1)Preşedintele comisiei de disciplină va examina 

dacă sesizarea primită îndeplineşte condiţiile 

prevăzute la art. 123, în termen de 30 zile. În caz 

afirmativ, acesta va fixa completul de judecată şi 

termenul pentru citarea părților primei ședințe.

(2)Dacă sesizarea nu îndeplineşte condiţiile, 

aceasta va fi returnată celui care a depus-o, cu 

solicitarea de a fi refăcută potrivit prezentului 

regulament.

Art. 125: Citarea părţilor şi fixarea termenului 

pentru şedinţa de judecată

(1)Arhitectul împotriva căruia s-a făcut sesizarea 

este citat în scris, prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire, trimisă la sediul profesional 

al acestuia sau la domiciliu cu 30 de zile înaintea 

datei fixate pentru şedinţa de judecată. Sesizarea şi 

înscrisurile aflate la dosar, în copie, se anexează la 

citaţie.

Art. 125 alin. (1)- vă rog să luați în considerare posibilitatea introducerii și a altor 

modalități de comunicare: curierat, poștă electronică cu mesaj de confirmare a 

primirii, înmânare directă cu semnătură de primire. Avem situații în care arhitectul 

citat nu semnează confirmarea de primire acasă, dar vine frecvent la sediu. De 

exemplu, un arhitect pârât a amânat prezentarea la CTD prin nesemnarea 

confirmărilor de primire timp de cinci luni, perioadă în care a comunicat frecvent cu 

secretariatul direct, telefonic sau prin e-mail; procedura atât de strictă de citare ne-a 

dezarmat complet. Din discuții cu juriști, am aflat că ar fi posibilă citarea și prin alte 

mijloace, dacă aceste mijloace ar fi prevăzute în regulamentul nostru. [Ina-Gabriela 

Funețan]

DA Ref. Amendamentul propus de Ina-Gabriela Funețan la Art. 125 

alin. (1) se acceptă, prin completarea prevederii cu privire la 

modul de citare astfel încât comunicare a citației să se poată 

realiza și prin alte mijloace, în măsura în care se asigură 

confirmarea pde primire. 

(1) Arhitectul împotriva căruia s-a făcut sesizarea 

este citat în scris, prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire, trimisă la sediul profesional 

al acestuia sau la domiciliu, sau prin orice alt mijloc 

de comunicare prin care se asigură confirmarea 

primirii;                (1.2) Ridicarea personală a citației 

sau refuzul primirii acesteia, se vor consemna de 

persoana care o predă sau o prezintă arhitectului 

citat, după caz;                                                 (1.3) 

Citația se va expedia cu cel puțin 30 de zile înaintea 

datei fixate pentru şedinţa de judecată. Sesizarea şi 

înscrisurile aflate la dosar, în copie, se anexează la 

citaţie.

(2)Autorul sesizării este citat în acelaşi mod şi la 

aceeaşi dată.

Art. 125 alin. (2)- dacă autorul sesizării este Consiliul Teritorial, citarea lui se face 

direct prin secretariat, nu "în același mod" în care e citat arhitectul pârât; ar fi 

binevenită completarea "cu excepția situației în care autorul sesizării este un organ 

de conducere al filialei" [Ina-Gabriela Funețan]

NU Ref. Amendamentul propus de Ina-Gabriela Funețan la Art. 125 

alin. (2) nu se acceptă întrucât nu mai este necesar a se detalia 

această situație, având în vedere că alin. (1) a fost completat în 

sensul de a permite citarea, inclusiv via email. 

(3)Refuzul de a da curs citaţiei nu împiedică 

desfăşurarea judecării.

(4)Neîndeplinirea procedurii de citare duce la 

anularea hotărârii.

(5)Părţile pot să ia cunoştinţă de dosar în orice 

stare a pricinii.

Art. 126: Şedinţele completului de Judecată

(1)Şedinţa completului de judecată nu este publică.

(2)La primul termen, cu procedura completă, 

părţile pot formula cereri pentru lipsă de apărare.

(3)Lipsa părţilor legal citate nu împiedică judecata. 

Instanţa disciplinară se va pronunţa pe baza 

probelor aflate la dosarul cauzei.

(4)Preşedintele completului de judecată conduce 

dezbaterile. Acesta va lua declaraţii părţilor şi, dacă 

este cazul, martorilor.

Art. 126 alin. 1), 4): cf. alin. 1), ședința completului nu e publică, dar la alin. 4) se 

permite prezența unor martori. Ar trebui clarificată această chestiune, de exemplu 

prin menționarea la pct. 1: "ședința completului nu e publică, putând participa doar 

părțile și martorii invocați de acestea"; e nevoie a se preciza în ce condiții pot fi 

chemați martori, cine pot fi aceștia. [Ina-Gabriela Funețan]

NU Ref. Amendamentul propus la Art. 126 alin. 1), 4) de Ina-Gabriela 

Funeța: nu se acceptă întrucât se consideră necesar a se oferi 

clarificări suplimentare cu privire la condițiile în care pot fi chemați 

martorii. Acest subiect va putea fi detaliat în Codul de procedură al 

Comisiilor de Disciplină ale Ordinului. 
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(5)La finalul dezbaterilor, preşedintele va da 

cuvântul autorului sesizării şi apoi arhitectului 

împotriva căruia s-a formulat sesizarea.

(6)Procesul-verbal al fiecărei şedinţe de judecată 

disciplinară va fi întocmit de secretarul comisiei de 

disciplină şi va fi semnat de către toţi membrii 

completului.

Art. 127: Dreptul la apărare

(1)Dreptul la apărare este garantat.

(2)Părţile trebuie să se înfăţişeze personal în faţa 

comisiei de disciplină şi pot fi asistate de un 

arhitect cu drept de semnătură.

Considerăm importantă competarea articolului 2 cu: Părțile vor fi asistate de un 

arhitect cu drept de semnătură și/sau un avocat, în condițiile în care în acest 

moment partea care învocă clauza de vinovăție poate fi chiar un avocat, iar 

intimatul nu ar avea acest sprijin . [Filiala Teritorială OAR Transilvania, prin Oana 

Bucea]                                                                      

DA Ref. amendamentele propuse de Filiala Teritorială OAR 

Transilvania, prin Oana Bucea și de Ina-Gabriela Funețan la Art. 

127 alin. 2): se acceptă, prin completarea prevederii. 

(2)Părţile trebuie să se înfăţişeze personal în faţa 

comisiei de disciplină şi pot fi asistate de un arhitect 

şi/sau de un avocat.

Art. 127 alin. 2)- în codul de procedură al comisiilor teritoriale de disciplină este 

menționată și posibilitatea pârâtului de a fi asistat de avocat (Art. 11 alin. 2); este o 

inadvertență care trebuie clarificată. [Ina-Gabriela Funețan]

DA

(3)Membrii comisiei de disciplină nu pot fi 

apărători.

(4)Dacă arhitectul/conductorul arhitect procedural 

citat împotriva căruia s-a formulat sesizare nu se 

prezintă, completul de judecată apreciază suveran 

dacă se poate trece la dezbateri.

(4)Dacă arhitectul/ arhitectul de interior/  

conductorul arhitect procedural citat împotriva 

căruia s-a formulat sesizare nu se prezintă, 

completul de judecată apreciază suveran dacă se 

poate trece la dezbateri.

(4)Dacă arhitectul/ arhitectul de interior/  

conductorul arhitect procedural citat împotriva 

căruia s-a formulat sesizare nu se prezintă, 

completul de judecată apreciază suveran dacă se 

poate trece la dezbateri.

Art. 128: Completul de judecată

Completul de judecată poate judeca numai în 

prezenţa tuturor membrilor.

Art. 129: Deliberarea

(1)În cazul în care comisia de disciplină consultă un 

jurist independent asupra problemelor de drept în 

discuţie, acesta va răspunde în scris şi nu va 

participa la dezbaterile comisiei de disciplină.

(2)Rezultatul deliberărilor asupra soluţiei se 

consemnează în scris şi se semnează de toţi 

membrii comisiei de disciplină care au participat la 

judecată.

(3)Comisia de disciplină poate pronunţa una dintre 

următoarele soluţii:

a)admiterea sesizării;

b)respingerea sesizării;

c)admiterea contestaţiei formulate împotriva 

hotărârilor pronunţate în fond de comisiile 

teritoriale de disciplină sau de Comisia naţională de 

disciplină;

d)respingerea contestaţiei formulate împotriva 

hotărârilor pronunţate în fond de comisiile 

teritoriale de disciplină sau de Comisia naţională de 

disciplină.

(4)Hotărârile se adoptă cu votul majorităţii simple a 

membrilor completului.

Art. 130: Redactarea hotărârilor

(1)După pronunţarea hotărârii, aceasta trebuie să 

fie redactată în termen de 15 zile lucrătoare.

(2)Hotărârea trebuie să cuprindă:

a)numele preşedintelui de şedinţă, ale membrilor 

completului şi secretarului completului;

b)numele, prenumele sau denumirea părţilor;

c)susţinerile părţilor;

d)reţinerea situaţiei de fapt;

e)motivarea soluţiei în fapt şi în drept;

f)soluţia pronunţată în cauză;

g)calea de atac;

h)data pronunţării;

i)semnăturile membrilor completului de judecată şi 

cea a secretarului.

(3)Hotărârile se redactează de un membru al 

completului de judecată desemnat de preşedintele 

de şedinţă, ajutat de secretarul comisiei.

(4)Când nu există unanimitate, membrul 

completului de judecată aflat în minoritate este 

obligat să îşi motiveze în scris opinia separată, care 

se va ataşa la hotărâre.

(5)Prevederile privind deliberarea şi redactarea 

hotărârilor se aplică şi completelor de judecată ale 

comisiilor teritoriale de disciplină.

(6)În cazul în care comisia teritorială de disciplină 

propune una dintre sancţiunile prevăzute la art. 38 

alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, completul comisiei teritoriale de 

disciplină formulează propunerea de sancţionare, 

motivată în fapt şi în drept, şi înaintează dosarul 

cauzei Comisiei naţionale de disciplină în termen 

de 15 zile de la data redactării propunerii.

(6)În cazul în care comisia teritorială de disciplină 

propune una dintre sancţiunile prevăzute la art. 

38 39 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, completul comisiei teritoriale de 

disciplină formulează propunerea de sancţionare, 

motivată în fapt şi în drept, şi înaintează dosarul 

cauzei Comisiei naţionale de disciplină în termen 

de 15 zile de la data redactării propunerii.

Propunere: 7 zile pentru transmiterea dosarului [Filiala Teritorială OAR Transilvania, 

prin Oana Bucea]

NU Ref. amendament la Art. 130 alin. (6): propunerea transmisă de 

Filiala OAR Transilvania de diminuare a termenului, întrucât s-a 

considerat că termenul actual de transmitere a dosarului, de  15 

zile de la data redactării propunerii, este suficient de scurt.

(6)În cazul în care comisia teritorială de disciplină 

propune una dintre sancţiunile prevăzute la art. 38  

39 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 184/2001, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, completul comisiei teritoriale de 

disciplină formulează propunerea de sancţionare, 

motivată în fapt şi în drept, şi înaintează dosarul 

cauzei Comisiei naţionale de disciplină în termen de 

15 zile de la data redactării propunerii.

DA Notă: modificarea ulterioară este una de formă (Lege în loc de Legea nr. 184/2001).

Art. 131: Comunicarea hotărârilor

(1)Fiecare hotărâre de sancţionare disciplinară este 

comunicată, în termen de 15 zile de la redactare, 

părţilor, preşedintelui filialei teritoriale şi 

preşedintelui Ordinului, prin scrisoare recomandată 

cu confirmare de primire.

(2)Propunerea de sancţionare prevăzută la art. 130 

alin. (6) va fi comunicată numai părţilor.

Art. 132: Efectele hotărârilor disciplinare

Hotărârea disciplinară rămasă definitivă are faţă de 

părţi şi de forurile organizaţiei autoritate de lucru 

judecat.

Art. 133: Executarea sancţiunilor disciplinare

(1)Hotărârile disciplinare rămase definitive se 

aplică de către colegiul director teritorial sau, după 

caz, de Consiliul naţional al Ordinului, fiind 

executorii de la data comunicării hotărârilor de 

aplicare.
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(2)În cazul hotărârilor de aplicare a sancţiunilor 

prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 

184/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Consiliul naţional va stabili, 

în hotărârea de aplicare, data la care sancţiunea 

încetează.

(2) În cazul hotărârilor de aplicare a sancţiunilor 

prevăzute la art. 38 39 alin. (2) lit. c) şi d) din 

Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Consiliul naţional va 

stabili, în hotărârea de aplicare, data la care 

sancţiunea încetează.

(2) În cazul hotărârilor de aplicare a sancţiunilor 

prevăzute la art. 38 39 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea 

nr. 184/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, Consiliul naţional va stabili, 

în hotărârea de aplicare, data la care sancţiunea 

încetează.
DA Notă: modificare de formă (Lege în loc de Legea nr. 184/2001).

Art. 134: Alte dispoziţii de procedură obligatorii

Dispoziţiile privitoare la procedura de judecare a 

abaterilor prevăzute în acest capitol se 

completează cu prevederile Codului de procedură 

civilă.

CAPITOLUL XI: Dispoziţii finale

Art. 135: Dispoziţii finale

(1)Prezentul regulament se completează cu 

prevederile Legii nr. 184/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi ale 

Hotărârii Guvernului nr. 932/2010.

(1)Prezentul regulament se completează cu 

prevederile Legii nr. 184/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi ale 

Hotărârii Guvernului nr. 932/2010 de aprobare a 

Normelor metodologice de aplicare a Legii.

(1)Prezentul regulament se completează cu 

prevederile Legii nr. 184/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi ale 

Hotărârii Guvernului nr. 932/2010 de aprobare a 

Normelor metodologice de aplicare a Legii.

DA Notă: modificare de formă (Lege în loc de Legea nr. 184/2001).

(2)La data aprobării prezentului regulament, 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Ordinului Arhitecţilor din România, aprobat de 

Conferinţa naţională a Ordinului Arhitecţilor din 

România din 30-31 mai 2005, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 2 iulie 

2007, îşi încetează aplicabilitatea.

(2)La data aprobării prezentului regulament, 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Ordinului Arhitecţilor din România, aprobat de 

Conferinţa naţională a Ordinului Arhitecţilor din 

România din 30-31 mai 2005 27 noiembrie 2011, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

numărul 342 din data de 21 mai 2012 nr. 447 din 

2 iulie 2007, îşi încetează aplicabilitatea. 

Nu cumva intrarea în vigoare a noului Regulament are loc după publicarea în 

Monitorul Oficial? [Adrian Ianchiș]

NU Ref. Amendamentul formulat de Adrian Ianchiș: nu a fost 

acceptat întrucât această prevedere nu se referă la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament ci la regulamentul care urmează 

a fi înlocuit de acesta. 

(2)La data aprobării prezentului regulament, 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Ordinului Arhitecţilor din România, aprobat de 

Conferinţa naţională a Ordinului Arhitecţilor din 

România din 30-31 mai 2005 27 noiembrie 2011, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

numărul 342 din data de 21 mai 2012 nr. 447 din 2 

iulie 2007, îşi încetează aplicabilitatea. 

(3)Prezentul regulament se publică în Monitorul 

Oficial al României, Partea I.
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