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Art. 1 - paragraful (2) se reformulează:
(2) Ordinul acordă şi suspendă dreptul de semnătură arhitecţilor din România şi
veghează la conduita profesională a membrilor săi.
Art. 2 Atribuţiile Ordinului - se introduce un punct suplimentar:
g) asigură informarea asupra costurilor privind proiectarea de arhitectură.
Art. 9 Atribuţiile Conferinţei naţionale - punctele h şi j se reformulează:
h) stabileşte înlocuitorii preşedintelui în caz de indisponibilitate şi absenţă
temporară a acestuia, în ordinea domeniilor de responsabilitate în Colegiul
Director;
..............................................................................................................................................
j) aprobă cota de virament din cotizaţii şi taxe de înscriere, valabile până la
următoarea Conferinţă Naţională;

Art. 17 Hotărârile Conferinţei naţionale - aliniatul (4) se reformulează:
(4) Trei sancţiuni de răspundere administrativă a forurilor de conducere, constatate printr-un act al
Colegiului Director şi aprobat de Consiliul Naţional, duce la decăderea de drept din funcţie.
Art. 22 Condiţii de eligibilitate - aliniatele (2) şi (3) se reformulează, introducându-se şi condiţia de vechime:
(2) Pentru funcţia de preşedinte al Ordinului sunt eligibili arhitecţii cu drept de semnătură, fără sancţiuni
disciplinare în ultimii 8 ani, cu plata cotizaţiei la zi, cu vechimea de 10 ani în profesie şi cu respectarea
condiţiei de incompatibilitate prevăzute la alin. (6).
(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, cu
vechimea de 7 ani în profesie şi cu respectarea condiţiei de incompatibilitate prevăzute la alin. (7).
Art. 29 Consiliul naţional - aliniatul (3) se completează în sensul că pot fi aleşi ca membrii ai Colegiului Director
numai arhitecţi cu drept de semnătură, prin eliminare limitei minime de 2/3, iar aliniatul (4) se reformulează .
(3) Consiliul naţional va alege dintre membrii săi, prin vot secret al majorităţii membrilor prezenţi, Colegiul
director, format din 5 vicepreşedinţi şi un trezorier, care vor fi numai arhitecţi cu drept de semnătură, pe
baza candidaturilor pe domenii de responsabilitate făcute de preşedintele Ordinului. Sunt declaraţi aleşi
candidaţii care obţin numărul cel mai mare de voturi, în ordine descrescătoare, dar nu mai puţin de
jumătate plus unu dintre voturile valabil exprimate.
(4) După alegerea Colegiului director, Consiliul naţional va nominaliza înlocuitori de drept ai preşedintelui
în ordinea domeniilor de responsabilitate stabilite de Conferinţa naţională.
Art. 30 Atribuţiile Consiliului naţional - la aliniatul (1) se reformulează punctele „f” (se elimină sintagma „...şi ale
filialelor teritoriale” )şi „m” şi se introduce un punct suplimentar „z” privind alegerea comisiei de acordare a dreptului
de semnătură, prin trecerea la acest articol a aliniatului (7), reformulat, din art.31:
f) aprobă grila privind remunerarea membrilor forurilor de conducere şi comisiilor alese şi/sau numite ale
Ordinului;
................................................................................................................................................................................
m) îndrumă filialele teritoriale cu privire la alcătuirea tabloului teritorial, constituirea bazei de date,
colectarea cotizaţiei, alte acţiuni aprobate de Consiliul naţional şi controlează funcţionarea forurilor de
conducere în urma unor sesizări;
................................................................................................................................................................................
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z) numeşte persoanele care vor face parte din comisiile de acordare a dreptului de semnătură, cu mandat
de patru ani, stabilit la mijlocul mandatului Consiliului naţional.
Art. 31 Şedinţele Consiliului naţional - se elimină aliniatul (7), devenit pct. „z” la art.30, pct.1. În consecinţă se
renumerotează aliniatele (8)-(12), care devin (7)-(11).
Art. 36 Grupurile de lucru - se elimină aliniatul (3) privind controlul iniţiativelor grupelor de lucru de la nivelul
filialele de către cel de acelaşi resort de la nivelul Ordinului. În consecinţă aliniatul (4) devine (3).
Art. 44 Dispoziţii generale - aliniatul (2) se reformulează, evidenţiindu-se caracterul de reprezentare a Ordinului la
nivel local prin filiale, dar nu în sens de subordonare.
(2) Filialele teritoriale reprezintă la nivel local profesia de arhitect şi Ordinul.
Art.45 Raporturile funcţionale dintre Ordin şi filiale - aliniatele (2) şi (3) pct.b se reformulează:
(2) Hotărârile şi deciziile emise de filiale care sunt contradictorii cu hotărârile emise de forurile de
conducere ale Ordinului sunt nule de drept.
(3) Ordinul are obligaţia să aducă la cunoştinţa filialelor următoarele:
...............................................................................................................................................................................
b) bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia, inclusiv bugetul Timbrului de Arhitectură;
Art. 55 Termenul şi modalităţile de plată a cotizaţiei anuale - aliniatul (5) se reformulează astfel:
(5) În termen de cel mult 10 zile după data limită de încasare a cotizaţiilor anuale şi, ulterior, în funcţie de
încasări, filialele teritoriale vor efectua la Ordin viramentul cotei din cotizaţii şi taxe de înscriere, cotă
stabilită la fiecare Conferinţă Naţională.
Art. 62 Dispoziţii generale - se elimină aliniatul (1) care reia cuvânt cu cuvânt aliniatul (2) de la articolul 2.
Aliniatele următoare se renumerotează în consecinţă.
Capitolul IX - Modalităţi de exercitare a profesiei de arhitect
Se propune o singură secţiune prin reducerea Secţiunii II prin eliminarea art. 93, care amestecă vag proceduri şi
practici reglementate de alte acte normative. Litigiile dintre arhitecţii asociaţi trebuie într-o primă instanţă analizate
şi după caz judecate de comisia de disciplină a filialei şi în nici un caz de preşedinte sau o comisie numită ad-hoc.
Art. 83 Dispoziţii generale
Aliniatul (5) se reformulează. În redactarea propusă se impun obligaţii societăţilor comerciale, care ar fi bine, în
cazul proiectării de arhitectură, să aibă reglementări stabilite prin acte normative ale OAR. Ordinul poate stabili
obligaţii numai pentru membrii săi, formulate în limitele Legii 184/2001.
(5) Arhitecţii cu drept de semnătură sau birourile individuale de arhitectură nu pot colabora pentru
elaborarea documentaţiile tehnice pentru autorizarea construcţiilor decât pe bază de contract cu o
societate comercială cu obiect principal de activitate proiectarea de arhitectură, dar care nu are personal
autorizat conform legislaţiei în vigoare.
Denumirea „Secţiunea II - Principii privind modalităţile de exercitare a dreptului de semnătură” şi articolul
93 se elimină şi restul articolelor se renumerotează în consecinţă.
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