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Comisia de disciplină desemnată în urma votului participanţilor la Conferinţa filialei
București a OAR din mai 2018 a avut următoarea componenţă:

membri:
arh. Emilian-Victor Grigoriu
arh. Mariana Bogdan
arh. Cristian Rădulescu
arh. Cătălin-Viorel Jinga
arh. Adina-Cristina Bădulescu
arh. Cristian-Dan Filimon

arh. Toader Popescu
arh. Roxana-Catrinel Stoica
arh. Constantin Porumbacu

membri supleanți:
arh. Marie-Jeanne Ștefănescu
arh. Elena-Cătălina Chiricuță
arh. Tania lancu
arh. Radu-Valentin Frumușani

Din componenta inițială de 9 membri+ 4 supleanți în final au rămas 8 + 3 (1 plecat, 1

demisionar și 1 decedat)
Comisia a analizat reclamaţiile în complete de câte 3 membrii. Componenţa

completelor nu a fost fixă (ea fiind stabilită pentru fiecare sesizare în parte, în funcţie de
timpul membrilorși de încărcarea/participarea acestora la alte complete de judecată. Astfel
s-a asigurat participarea tuturor membrilor, inclusiv a membrilor supleanţi, la lucrări. A fost
căutată și realizată o participare echilibrată a tuturor membrilor comisiei. Acest mod de lucru
fiind procedura specifică a completelor de judecată. A fost asigurată astfel o colaborare mai
strânsă între membrii comisiei realizând totodată formularea unor puncte de vedere unitare
ale completelor comisiei asupra unor spețe cu probleme asemănătoare.

Statistic comisia a avut
-în 2018 - 21 sesizări (62 ședințe);
- în 2019 - 7 sesizări (37 ședințe);
- în 2020 - 10 sesizări (24 ședințe);
-în 2021 - 10 sesizări (48 ședințe);
- în 2022 - 4 sesizări (14 ședințe).
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Modul de rezolvare a acestora poate fi grupat astfel:
- 33 cazuri respinse;
-1 caz redirecționat către RUR;

-4 cazuri în care arhitecţii au fost sancţionaţi cu avertisment;
- 1 caz în care arhitectul a fost sancționat cu vot de blam;
- 13 cazuri în care arhitecţilor li s-a propus suspendat dreptul de semnătură pentru 6

luni sau 1 an;
Multe cazuri au fost legate de semnătura de complezență, dar sesizările nu au fost

susținute de probe concludente, din acest motiv fiind respunse ca nesustinute.
O parte a cazurilor este generată de scăpări sau depășiri ale prevederilor din

regulamente, normative, legi făcute de arhitecți. S-a constatat că reclamanții s-au
„perfecţionat” în timp; acordă o mai mare atenţie detaliilor din normative și legi în timp ce
arhitecţii rămân de multeori „descoperiți”.

O altă parte a cazurilor a fost generată de faptul că arhitecții ajută beneficiarii să
construiască cât mai mult, nemulțumind vecinii.

Comisia și-a desfășurat activitatea conform codului de procedură al Comisiilor de
disciplină, membrii comisiei comportându-se în concordanță cu codul deontologic al

profesiei de arhitect; toţi arhitecţii, membri ai comisiei implicându-se cu profesionalism și

bună intenţie în lucrările comisiei. Sancțiunile date au fost bine cântărite, comisia încercând
în permanență să împace părţile implicate în conflict.

Comisia nu a beneficiat de răspunsul Comisie de Disciplina a OAR Național în sensul
ca la dosarele trimise nu am primit răspuns nici după un an în condițiile în care aveam o noua
sesizare pe numele aceluiași arhitect și nu știam decizia finală.

Pe perioada mandatului am constatat ca unii arhitecti sunt sesizati la Comisia de
Disciplina de mai multe ori cu aceleasi abateri disciplinare si nu avem nici un fel de procedura
pentru cei ce recidiveaza.

De-a lungul celor 4 ani comisia a avut o activitate complet independentă, neexistând
ingerințe de nici un fel din partea vreunei persoane oficiale sau neoficiale.

ORDINUL ARHITECTILORAPP
CN ROMÂNIAZTss_—
Emilian Victor
GRIGORIUau* Arhitect cu drept de veanătură

arh. Emilian-Victor Grigoriu
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