
Nota 
privind fundamentarea modificărilor Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România 
 
 
 

1. Regulamentul a fost întocmit cu respectarea tehnicii legislative în materia 
elaborării actelor normative, astfel încât s-a modificat ordinea prevederilor, 
reglementându-se mai întâi aspectele de organizare şi apoi de funcţionare a 
Ordinului. 

2. Regulamentul a fost împărţit în capitole, secţiuni şi articole respectând 
structura Legii nr.184/2001, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare. 

3. S-au definit situaţiile de convocare a Conferinţei extraordinare, actualul 
regulament neavând astfel de prevederi. 

4. S-a reglementat forma votului la Conferinţa naţională, respectiv votul deschis 
pentru documentele de pe ordinea de zi şi votul secret pentru alegerea 
forurilor de conducere. 

5. S-au eliminat amendamentele în divergenţă pentru o mai bună organizare a 
lucrărilor Conferinţei naţionale. 

6. S-a introdus posibilitatea formulării de propuneri, amendamente etc. în cadrul 
procedurii de consultare a materialelor pe site-ul Ordinului şi al filialelor 
teritoriale. 

7. S-au completat atribuţiile Consiliului Naţional cu aprobarea de regulament 
pentru organizarea alegerilor pentru forurile de conducere, organizarea 
Programului de formare profesională continuă, alte regulamente privind 
organizarea grupurilor de lucru, etc. 

8. S-au introdus prevederi, la propunerea Colegiului director, privind 
remunerarea forurilor de conducere ale Ordinului şi filialelor teritoriale conform 
unei grile aprobate de Consiliul naţional. 

9. S-a reglementat răspunderea administrativă a forurilor de conducere care nu 
duc la îndeplinire Hotărârile, Deciziile, altor documente ale Colegiului director 
şi Consiliului naţional. 

10. S-a stabilit funcţionarea filialelor teritoriale în subordinea Ordinului. 
11. S-a instituit acordarea de titluri onorifice. 
12. S-a prevăzut într-o secţiune diferită aspecte privind Parafa profesională. 
13.  pentru o mai bună evidenţiere s-au reglementat separat aspectele de 

dobândire a dreptului de semnătură şi cele privind exercitarea dreptului de 
semnătură.  

14. S-au prevăzut abaterile disciplinare, fără a fi limitative pentru care se dispune 
suspendarea dreptului de semnătură. 

15. S-a eliminat posibilitatea reprezentării avocaţiale a membrilor în procedura 
disciplinară.      
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