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Anul 175 (XIX) — Nr. 447

Œn temeiul prevederilor art. 67 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i
ale art. 34 alin. (3) din Legea nr. 144/2007 privind Ónfiin˛area, organizarea ∫i
func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale de Integritate, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare,
Senatul adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se convoac„ Consiliul Na˛ional de Integritate Ón prima
sa ∫edin˛„, luni, 2 iulie 2007, orele 11,30, la sediul Senatului.
Aceast„ hot„r‚re a fost adoptat„ de Senat Ón ∫edin˛a din 28 iunie 2007, cu
respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU
Bucure∫ti, 28 iunie 2007.
Nr. 29.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAﬁIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL ECONOMIEI ™I FINANﬁELOR

ORDIN
pentru aprobarea Procedurii privind declararea st„rii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice
sau juridice, conform prevederilor art. 172 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Œn temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea ∫i func˛ionarea
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor,
Ón vederea aplic„rii unitare a prevederilor art. 172 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur„ fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
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(3) Caracteristicile de tip„rire, modul de difuzare, de
utilizare ∫i de arhivare a formularelor cuprinse Ón anexele
nr. 1—3 la procedur„ sunt prev„zute Ón anexa nr. 4 la
procedur„.
Art. 2. — Direc˛ia general„ de administrare a marilor
contribuabili, Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice a
Municipiului Bucure∫ti, administra˛iile finan˛elor publice ale
sectoarelor municipiului Bucure∫ti ∫i direc˛iile generale ale
finan˛elor publice jude˛ene, administra˛iile finan˛elor publice
implicate vor duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
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Art. 1. — (1) Se aprob„ Procedura privind declararea
st„rii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau
juridice, conform prevederilor art. 172 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
prev„zut„ Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul
ordin.
(2) Pentru punerea Ón aplicare a celor prev„zute Ón
Procedura privind declararea st„rii de insolvabilitate a
debitorilor persoane fizice sau juridice, se aprob„ modelul
formularelor cuprinse Ón anexele nr. 1—3 la aceasta.
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ministrul economiei ∫i finan˛elor emite urm„torul ordin:
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Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
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Bucure∫ti, 13 iunie 2007.
Nr. 447.
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PROCEDURA
privind declararea st„rii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 172
din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
A. Dispozi˛ii generale privind procedura de declarare a
st„rii de insolvabilitate
1. Prezenta procedur„ este aplicabil„ persoanelor fizice
sau juridice care Óndeplinesc condi˛iile legale Ón aceast„
materie.
2. Crean˛ele fiscale pentru care se analizeaz„
posibilitatea declar„rii st„rii de insolvabilitate sunt
reprezentate at‚t de obliga˛iile fiscale principale, c‚t ∫i de
obliga˛iile fiscale accesorii aferente acestora.
3. Œn situa˛ia Ón care se constat„ Óndeplinirea condi˛iilor
legale Ón materie, debitorul Ón cauz„ va fi declarat insolvabil
Ón baza unui proces-verbal Óntocmit de compartimentul cu
atribu˛ii de executare silit„ din cadrul organului fiscal
competent, vizat de compartimentul juridic al acestuia sau
al direc˛iei generale a finan˛elor publice jude˛ene, dup„ caz,
∫i aprobat de conduc„torul organului fiscal.
4. Procesul-verbal de declarare a st„rii de insolvabilitate
se Óntocme∫te Ón 3 exemplare, dintre care unul se
p„streaz„ la dosarul de executare, unul la compartimentul
cu atribu˛ii Ón eviden˛a analitic„ pe pl„titori, iar cel„lalt se
transmite debitorului declarat insolvabil.

5. Procedura de declarare a st„rii de insolvabilitate se
aplic„ Ón fiecare dintre situa˛iile prev„zute la art. 172
alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, at‚t Ón cazul debitorilor ale c„ror
venituri sau bunuri urm„ribile au o valoare mai mic„ dec‚t
obliga˛iile fiscale de plat„, c‚t ∫i Ón cazul debitorilor care
nu au venituri ori bunuri urm„ribile.
6. Pe perioada Ón care un debitor ale c„rui venituri sau
bunuri urm„ribile au o valoare mai mic„ dec‚t obliga˛iile
fiscale de plat„ este declarat insolvabil, m„surile de
executare silit„ nu vor fi Óntrerupte.
7. Pentru obliga˛iile fiscale principale Ónregistrate de
debitorii insolvabili ale c„ror venituri sau bunuri urm„ribile
au o valoare mai mic„ dec‚t obliga˛iile fiscale de plat„ se
datoreaz„ obliga˛ii fiscale accesorii, p‚n„ la data stingerii
acestora, inclusiv.
8. Crean˛ele fiscale ale debitorilor declara˛i Ón stare de
insolvabilitate care nu au venituri sau bunuri urm„ribile se
scot din eviden˛a curent„ ∫i sunt trecute Óntr-o eviden˛„

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 447/2.VII.2007

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

ce

15.1.1. valoarea de inventar a tuturor bunurilor mobile ∫i
imobile aflate Ón proprietatea debitoarei;
15.1.2. valoarea Ónsumat„ a tuturor veniturilor de natur„
comercial„, fiscal„ sau provenite din dob‚nzi bancare
aferente unor depozite b„ne∫ti, din titluri de stat cu
r„scump„rare la termen;
15.1.3. valoarea determinat„, pe baza cota˛iilor bursiere
la zi, a titlurilor de participa˛ie (ac˛iuni, obliga˛iuni);
15.1.4. valoarea Ónsumat„ a crean˛elor de natur„
comercial„, a cambiilor, biletelor la ordin sau a crean˛elor
de natur„ fiscal„ (sume de rambursat ori sume de restituit)
pe care debitorul persoan„ juridic„ le are de recuperat;
15.1.5. valoarea Ónsumat„ a disponibilit„˛ilor b„ne∫ti, a∫a
cum rezult„ din fi∫ierul conturilor bancare;
15.2. s„ verifice situa˛ia bunurilor de orice fel care se
afl„ Ón proprietatea debitorului persoan„ juridic„, precum ∫i
valoarea acestora prin solicit„ri de informa˛ii de la unitatea
administrativ-teritorial„ (prim„rie), biroul de Carte Funciar„,
precum ∫i, dup„ caz, de la institu˛ii care gestioneaz„
registre publice sau de la alte organe abilitate (Registrul
Auto Rom‚n, Registrul Naval Rom‚n etc.);
15.3. s„ verifice situa˛ia bunurilor de orice fel care se
afl„ Ón proprietatea debitorului persoan„ fizic„, precum ∫i
valoarea acestora, prin:
15.3.1. solicit„ri de informa˛ii de la unitatea
administrativ-teritorial„ (prim„rie), biroul de Carte Funciar„,
precum ∫i, dup„ caz, de la institu˛ii care gestioneaz„
registre publice sau de la alte organe abilitate (Registrul
Auto Rom‚n, Registrul Naval Rom‚n etc.);
15.3.2. cercet„ri ∫i constat„ri la domiciliul persoanei
fizice cu privire la situa˛ia material„ a acesteia, precum ∫i
la alte unit„˛i sau persoane fizice unde aceasta ∫i-a
desf„∫urat activitatea profesional„ ori lucrativ„ remunerat„,
Ón alte locuri despre care s-au cules informa˛ii Ón leg„tur„
cu existen˛a bunurilor debitorului persoan„ fizic„, dup„ caz;
15.3.3. solicit„ri de informa˛ii de la organele ori
persoanele abilitate, cu privire la mo∫tenitorii care au
acceptat succesiunea debitorului decedat sau declarat
disp„rut ori decedat;
15.3.4. solicit„ri de informa˛ii de la societ„˛ile bancare
cu privire la existen˛a unor conturi de disponibilit„˛i b„ne∫ti
de˛inute de debitorul decedat sau declarat disp„rut ori
decedat;
15.4. s„ procedeze la compararea valorii Ónsumate a
bunurilor ∫i veniturilor debitorului persoan„ fizic„ sau
juridic„, cu totalul obliga˛iilor fiscale principale ∫i accesorii
datorate de acesta ∫i neachitate la data compar„rii.
16. Dup„ analiza datelor ∫i informa˛iilor men˛ionate la
lit. B pct. 15, organele de executare competente, Ón func˛ie
de situa˛ia Ón care se Óncadreaz„, vor proceda la
Óntocmirea procesului-verbal de declarare a st„rii de
insolvabilitate a debitorului persoan„ fizic„ sau juridic„, al
c„rui model este prev„zut Ón anexa nr. 1 la prezenta
procedur„.
C. Procedura de declarare a st„rii de insolvabilitate a
debitorilor, persoane fizice sau juridice, care nu au venituri
ori bunuri urm„ribile
17. Œn scopul declar„rii Ón stare de insolvabilitate a
debitorilor persoane fizice sau juridice, care nu au venituri
ori bunuri urm„ribile, care Óndeplinesc condi˛iile legale,
organele de executare au urm„toarele obliga˛ii:
17.1. s„ verifice situa˛ia juridic„ a debitorului persoan„
juridic„ prin solicitarea de informa˛ii de la oficiul registrului
comer˛ului sau de la alte institu˛ii competente, dup„ caz,
urm„rind eventualele men˛iuni Ónscrise Ón certificatul
constatator referitoare la dizolvare, lichidare ori radiere;
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separat„, iar aplicarea m„surilor de executare silit„ se
Óntrerupe.
9. Pentru obliga˛iile fiscale principale Ónregistrate de
debitorii insolvabili care nu au venituri sau bunuri urm„ribile
se datoreaz„ obliga˛ii fiscale accesorii p‚n„ la data trecerii
acestora Ón eviden˛a separat„, Ón conformitate cu
prevederile art. 116 alin. (2) lit. a 1 ) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
10. Crean˛ele fiscale Ónregistrate de debitorii declara˛i
insolvabili pentru care se continu„ executarea silit„, aflate
Ón eviden˛a curent„, ∫i crean˛ele fiscale Ónregistrate de
debitorii declara˛i insolvabili pentru care executarea silit„ se
Óntrerupe, aflate Ón eviden˛a separat„, vor fi sc„zute din
aceste eviden˛e la Ómplinirea termenului de prescrip˛ie a
dreptului de a cere executarea silit„.
11. Crean˛ele fiscale Ónregistrate de debitorii persoane
juridice vor fi sc„zute din eviden˛a curent„, respectiv din
eviden˛a separat„, dup„ caz, dup„ data la care respectiva
persoan„ juridic„ a fost radiat„ din registrul comer˛ului, Ón
baza Óncheierii de radiere a judec„torului-delegat de pe
l‚ng„ oficiul registrului comer˛ului.
12. Crean˛ele fiscale Ónregistrate de debitorii persoane
fizice declara˛i insolvabili vor fi sc„zute din eviden˛a
separat„ inclusiv Ón cursul perioadei de prescrip˛ie, dup„
data la care respectiva persoan„ fizic„ a decedat sau a
fost declarat„ disp„rut„ ori decedat„ prin hot„r‚re a unei
instan˛e judec„tore∫ti, iar pentru aceasta nu exist„
mo∫tenitori care au acceptat succesiunea.
13. Sc„derea crean˛elor fiscale Ónregistrate de debitori,
din eviden˛a curent„ sau din eviden˛a separat„, dup„ caz,
va fi f„cut„, Ón condi˛iile legii, Ón baza unui proces-verbal
de sc„dere din eviden˛„ a obliga˛iilor fiscale ∫i a
borderoului de ad„ugare-sc„dere anexat acestuia. Procesulverbal de sc„dere din eviden˛„ va fi Óntocmit de organul
de executare competent, vizat de compartimentul juridic din
cadrul direc˛iilor generale ale finan˛elor publice jude˛ene,
Direc˛iei Generale a Finan˛elor Publice a Municipiului
Bucure∫ti, respectiv al Direc˛iei generale de administrare a
marilor contribuabili, dup„ caz, fiind aprobat de directorul
executiv adjunct cu atribu˛ii Ón domeniul administr„rii
veniturilor bugetare.
14. Dup„ data declar„rii st„rii de insolvabilitate a unui
debitor persoan„ fizic„ sau juridic„, Ón situa˛ia Ón care
organul de executare constat„ Óndeplinite condi˛iile legale Ón
materia atragerii r„spunderii solidare, va face demersurile
legale ce se impun, Ón conformitate cu prevederile art. 27
∫i 28 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul
de procedur„ fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
B. Procedura de declarare a st„rii de insolvabilitate a
debitorilor, persoane fizice sau juridice, ale c„ror venituri
ori bunuri au o valoare mai mic„ dec‚t obliga˛iile fiscale de
plat„
15. Œn scopul declar„rii st„rii de insolvabilitate a
debitorilor persoane fizice sau juridice, ale c„ror venituri ori
bunuri au o valoare mai mic„ dec‚t obliga˛iile fiscale de
plat„, organele de executare au urm„toarele obliga˛ii:
15.1. s„ verifice situa˛ia patrimonial„ a debitorilor
persoane juridice, sub aspectul cuantific„rii valorii Ónsumate
a bunurilor ∫i veniturilor acestora, prin solicitarea,
consultarea ∫i analizarea, la sediul debitorului, respectiv la
punctele de lucru, dup„ caz, a datelor Ónscrise Ón situa˛iile
financiar-contabile anuale ∫i/sau semestriale, din ultima
balan˛„ contabil„ Óncheiat„ de societatea debitoare, precum
∫i cercetarea la fa˛a locului a bunurilor de˛inute de ace∫tia,
av‚ndu-se Ón vedere urm„toarele:
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perioada de timp Ón care acestea r„m‚n Ón eviden˛a
curent„, sunt aplicabile prevederile pct. 7 de la lit. A a
prezentei proceduri.
19.3. Trecerea crean˛elor din eviden˛a separat„ Ón
eviden˛a curent„ se face de c„tre organul de executare
competent, prin Óntocmirea unui proces-verbal de transfer al
obliga˛iilor fiscale Ónregistrate de debitorul declarat
insolvabil, al c„rui model este prev„zut Ón anexa nr. 2 la
prezenta procedur„.
19.4. Dup„ valorificarea prin executare silit„ a bunurilor
sau veniturilor identificate, crean˛ele fiscale r„mase nestinse
la plat„ vor fi trecute din nou Ón eviden˛a separat„
destinat„ debitorilor declara˛i insolvabili care nu de˛in bunuri
sau venituri urm„ribile. Œn acest scop, organul fiscal
competent va proceda, prin analogie, Ón conformitate cu
procedura prev„zut„ la pct. 19.3.
D. Procedura de sc„dere din eviden˛„ a obliga˛iilor
fiscale
20. Din eviden˛a organului fiscal se scad obliga˛iile
fiscale restante Ónregistrate de debitori, Ón urm„toarele
situa˛ii:
a) la Ómplinirea termenului de prescrip˛ie a dreptului de
a cere executarea silit„;
b) pentru debitorii persoane fizice decedate sau
declarate disp„rute ori decedate prin hot„r‚re a unei
instan˛e judec„tore∫ti;
c) pentru debitorii persoane juridice radiate din registrul
comer˛ului.
21. Œn situa˛ia Ón care organul de executare constat„
Óndeplinirea uneia dintre condi˛iile Ón care pot fi sc„zute din
eviden˛„ crean˛e Ónregistrate de un debitor, va proceda la
Óntocmirea unui proces-verbal de sc„dere din eviden˛„ a
obliga˛iilor fiscale, al c„rui model este prev„zut la anexa
nr. 3 la prezenta procedur„.
22. Sc„derea din eviden˛„ a obliga˛iilor fiscale
Ónregistrate de persoana juridic„ radiat„ din registrul
comer˛ului se face numai Ón baza Óncheierii de radiere a
judec„torului-delegat de pe l‚ng„ oficiul registrului
comer˛ului.
23. Sc„derea din eviden˛„ a obliga˛iilor fiscale
Ónregistrate de debitorul persoan„ fizic„ decedat„ sau
declarat„ disp„rut„ ori decedat„ se face numai Ón baza
certificatului de deces ori a hot„r‚rii judec„tore∫ti prin care
aceasta a fost declarat„ disp„rut„ ori decedat„.
24. Documentele prev„zute la pct. 22 ∫i 23 se
anexeaz„, Ón copie, la procesul-verbal de sc„dere din
eviden˛„ a obliga˛iilor fiscale, al„turi de borderoul de
ad„ugare-sc„dere a crean˛elor.
E. Dispozi˛ii finale de aplicare
25. Œntocmirea ∫i verificarea documenta˛iei necesare
declar„rii st„rii de insolvabilitate se efectueaz„ de c„tre
organul fiscal competent, compartimentul cu atribu˛ii de
executare silit„, Ón conformitate cu prevederile art. 31 din
Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedur„ fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, Ón administrarea debitorului respectiv —
persoan„ fizic„ sau juridic„.
26. Dup„ finalizarea analizei de caz se procedeaz„, Ón
termen de 5 zile lucr„toare, la Óntocmirea procesului-verbal
de declarare a st„rii de insolvabilitate a debitorului
persoan„ fizic„ sau juridic„.
27. Organul fiscal competent, compartimentul cu atribu˛ii
de executare silit„, va lua m„surile necesare referitoare la
Óntreruperea execut„rii silite, calculul obliga˛iilor fiscale
accesorii ∫i sc„derea obliga˛iilor fiscale din eviden˛„,
prev„zute de art. 172 din Ordonan˛a Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„,
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17.2. s„ verifice domiciliul fiscal, sediul social ∫i/sau
sediul secundar, dup„ caz, al debitorilor persoane fizice ori
juridice, care urmeaz„ a fi declara˛i Ón stare de
insolvabilitate, prin:
17.2.1. solicit„ri de informa˛ii de la organele abilitate, iar
Ón cazul Ón care acesta nu este g„sit, s„ se fac„
men˛iunea înu este g„sit la adres„“;
17.2.2. deplasarea la domiciliul ∫i/sau sediul secundar
cunoscute;
17.2.3. solicit„ri de informa˛ii de la:
a) organele de poli˛ie referitoare la domiciliul/re∫edin˛a,
dup„ caz, al/a administratorilor, asocia˛ilor/ac˛ionarilor
persoanei juridice debitoare;
b) organele de poli˛ie referitoare la domiciliul/re∫edin˛a
al/a persoanei fizice debitoare;
c) organul fiscal Ón a c„rui raz„ teritorial„ se afl„ ori
s-au aflat sediile principale sau secundare, dup„ caz;
17.3. s„ verifice existen˛a bunurilor de orice fel care se
afl„ Ón proprietatea debitorului persoan„ fizic„ sau juridic„,
precum ∫i a veniturilor acestuia, prin:
17.3.1. examinarea datelor cuprinse Ón situa˛iile
financiar-contabile anuale sau semestriale, precum ∫i Ón
ultima balan˛„ contabil„ Óncheiat„ de societatea debitoare;
17.3.2. consultarea fi∫ierului conturilor bancare;
17.3.3. verificarea Ónregistr„rilor Ón arhiva electronic„ de
garan˛ii reale mobiliare;
17.3.4. solicit„ri de informa˛ii de la unitatea
administrativ-teritorial„ (prim„rie), biroul de Carte Funciar„,
precum ∫i, dup„ caz, de la institu˛ii care gestioneaz„
registre publice sau de la alte organe abilitate (Registrul
Auto Rom‚n, Registrul Naval Rom‚n etc.);
17.3.5. cercet„ri ∫i constat„ri la domiciliul fiscal ∫i/sau
sediul secundar, precum ∫i Ón alte locuri despre care s-au
cules informa˛ii Ón leg„tur„ cu existen˛a bunurilor debitorului
persoan„ juridic„ sau fizic„, dup„ caz.
18. Dup„ culegerea datelor ∫i informa˛iilor men˛ionate la
lit. C pct. 17, organele de executare competente, Ón func˛ie
de situa˛ia Ón care se Óncadreaz„, vor proceda la
Óntocmirea procesului-verbal de declarare a st„rii de
insolvabilitate a debitorului persoan„ fizic„ sau juridic„, al
c„rui model este prev„zut Ón anexa nr. 1 la prezenta
procedur„.
18.1. Existen˛a documenta˛iei prev„zute mai sus nu are
caracter limitativ ∫i st„ la baza aplic„rii prevederilor
art. 172 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
18.2. Toat„ documenta˛ia se Óndosariaz„ ∫i se
p„streaz„ la dosarul de executare silit„ al debitorului Ón
cauz„, care r„m‚ne la organul de executare.
19. Verificarea situa˛iei debitorului care nu are bunuri
sau venituri urm„ribile declarat Ón stare de insolvabilitate se
va face de c„tre organele de executare, cel pu˛in o dat„
pe an, fiind reluate investiga˛iile prev„zute la lit. B din
prezenta procedur„ ori de c‚te ori este necesar, conform
prevederilor legale.
19.1. Œn situa˛ia Ón care se constat„ dob‚ndirea de c„tre
debitorul declarat insolvabil a unor bunuri sau venituri
urm„ribile, organul de executare va proceda, Ón
conformitate cu prevederile art. 172 alin. (4) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, la
trecerea crean˛elor respectivului debitor persoan„ fizic„ sau
juridic„ din eviden˛a separat„ Ón cea curent„ ∫i la
Ónceperea/reluarea m„surilor de executare silit„.
19.2. Dup„ trecerea crean˛elor debitorului declarat
insolvabil din eviden˛a separat„ Ón cea curent„, pe

tu

4
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cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón conformitate cu
prezenta procedur„, de fiecare dat„ c‚nd se constat„ o
modificare a situa˛iei debitorilor declara˛i insolvabili sau a
obliga˛iilor fiscale restante Ónregistrate de ace∫tia.
28. Procesul-verbal de constatare a st„rii de
insolvabilitate a debitorului persoan„ fizic„ sau juridic„,
procesul-verbal de transfer al obliga˛iilor fiscale Ónregistrate
de debitorul declarat insolvabil ∫i procesul-verbal de
sc„dere din eviden˛„ a obliga˛iilor fiscale Ónregistrate de
debitorul declarat insolvabil sunt aprobate de conduc„torul
organului fiscal emitent, fiind p„strate la dosarul de
executare silit„ al debitorului insolvabil.

29. Œn cazul debitorilor care nu au venituri sau bunuri
urm„ribile declara˛i Ón stare de insolvabilitate, prin bifarea
op˛iunii speciale Ón procesul-verbal de constatare a st„rii de
insolvabilitate, conduc„torul organului fiscal competent va
dispune trecerea ei Ón eviden˛a separat„.
30. Trecerea Ón eviden˛a separat„ a crean˛elor
debitorilor declara˛i insolvabili, Ón conformitate cu prezenta
procedur„, are ca obiect eviden˛ierea distinct„ a acestor
arierate, care vor fi scoase din masa global„ a arieratelor
fiscale.
ANEXA Nr. 1
la procedur„

MINISTERUL ECONOMIEI ™I FINANﬁELOR

ce

AGENﬁIA NAﬁIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√

Aprobat.
Director/™ef administra˛ie,
L.S.

Avizat.
Compartiment juridic din cadrul ...............

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

fiz
i

Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice ...................../Administra˛ia Finan˛elor Publice ..................
Str. ......................nr. ........, localitatea .........................

ii
g

ra

P R O C E S - V E R B A L Nr. ........

ăr

de declarare a st„rii de insolvabilitate

in

fo

rm

Œncheiat ast„zi, .........................
(ziua, luna, anul)

D

es

tin

at

ex

cl

us

iv

Av‚nd Ón vedere c„ debitorul .........................................................., cu ultimul domiciliu/domiciliu fiscal cunoscut Ón
str. ............................... nr. ......, bl. ......, sc. ......., et. ......., ap. ......, situat Ón localitatea ................................, jude˛ul/sectorul
.........., ∫i cod de identificare fiscal„1) ......................, este Ónscris Ón eviden˛a analitic„ pe pl„titori, la data de ................., cu
obliga˛ii fiscale restante Ón sum„ total„ de ...................................... lei, precum ∫i faptul c„ acesta Ónregistreaz„, la aceast„
dat„, bunuri ∫i venituri urm„ribile cu o valoare Ónsumat„ estimat„, conform documentelor contabile, de ............... lei/nu
Ónregistreaz„ bunuri sau venituri urm„ribile, Ón baza prevederilor art. 172 din Ordonan˛a Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, prin prezentul proces-verbal este
constatat„ starea de insolvabilitate a debitorului ...................................................................................................................... .
Œn conformitate cu datele cuprinse Ón eviden˛a analitic„ pe pl„titori, obliga˛iile fiscale restante sunt urm„toarele:
Natura obliga˛iei

Termenul de plat„
Anul

Luna

Ziua

Debit

Suma datorat„ (lei)
Accesorii2)
Penalit„˛i
Dob‚nzi
de Ónt‚rziere

Major„ri
de Ónt‚rziere

Pentru realizarea acestor crean˛e fiscale s-au luat urm„toarele m„suri:
— au fost Óntocmite ∫i comunicate soma˛iile nr. ......./..........., nr. ........../............;
— au fost Ónfiin˛ate popriri asupra disponibilit„˛ilor b„ne∫ti din conturile bancare/veniturilor proprii prin adresele
nr. ......../.........., nr. ........../...............;
— a fost Ónfiin˛at sechestru asigur„tor/executoriu asupra bunurilor mobile prin Procesul-verbal nr. ........./............,
asupra .........................................;
— a fost Ónfiin˛at sechestru asigur„tor/executoriu asupra bunurilor imobile prin Procesul-verbal nr. ......./..........,
asupra .........................................;
— a fost aplicat„ procedura legal„ pentru evaluarea bunurilor..................................................................................;
— au fost luate m„surile legale privind Ónregistrarea ipotecilor la birourile de Carte
Funciar„ ....................................................;
— au fost luate m„surile legale privind publicitatea Ón vederea valorific„rii respectivelor bunuri,
astfel: ....................................................;
— au fost luate m„surile legale Ón vederea valorific„rii respectivelor bunuri, prin licita˛ii publice organizate la data
de ............................................................;
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fiz
i

ce

— a fost necesar„ reorganizarea licita˛iilor publice, dup„ cum urmeaz„: .....................................................................;
— Ón urma licita˛iilor publice organizate au fost valorificate urm„toarele bunuri: ................................................... ,
fiind realizate crean˛e Ón cuantum de ................ lei.
Anterior Óntocmirii prezentului proces-verbal au fost Óntreprinse urm„toarele:
A1. A fost verificat„ situa˛ia patrimonial„ a debitorului persoan„ juridic„ sub aspectul cuantific„rii valorii Ónsumate
a bunurilor ∫i veniturilor de˛inute, prin solicitarea ∫i consultarea datelor Ónscrise Ón situa˛iile financiar-contabile anuale
∫i/sau semestriale, precum ∫i din ultima balan˛„ contabil„ Óncheiat„ de societatea debitoare, fapt din care rezult„ c„:
a) valoarea de inventar a tuturor bunurilor mobile ∫i imobile aflate Ón proprietatea debitoarei este de .............. lei;
b) valoarea Ónsumat„ a tuturor veniturilor de natur„ comercial„, fiscal„ sau provenite din dob‚nzi bancare
aferente unor depozite b„ne∫ti, din titluri de stat cu r„scump„rare la termen este de ................................... lei;
c) valoarea determinat„, pe baza cota˛iilor bursiere la zi, a titlurilor de participa˛ie (ac˛iuni, obliga˛iuni) este
de ................ lei;
d) valoarea Ónsumat„ a crean˛elor de natur„ comercial„, a cambiilor, a biletelor la ordin sau a crean˛elor de natur„
fiscal„ (sume de rambursat sau sume de restituit) pe care debitorul persoan„ juridic„ le are de recuperat este de ......... lei;
e) valoarea Ónsumat„ a disponibilit„˛ilor b„ne∫ti, a∫a cum rezult„ din fi∫ierul conturilor bancare, este de ............ lei.
A2. Au fost verificate situa˛ia bunurilor de orice fel care se afl„ Ón proprietatea debitorului persoan„ juridic„,
precum ∫i valoarea acestora prin solicit„ri de informa˛ii de la:
o (unitatea administrativ-teritorial„) — Prim„ria .................................3)
o Biroul de Carte Funciar„...................................................................3)
o Registrul Auto Rom‚n.......................................................................3)
o Registrul Naval Rom‚n.....................................................................3)
o (alt„ institu˛ie care gestioneaz„ registre publice)............................3)
din care a rezultat .................................................................................. .

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

B1. A fost verificat„ situa˛ia bunurilor de orice fel care se afl„ Ón proprietatea debitorului persoan„ fizic„, fiind
solicitate informa˛ii de la:
o (unitatea administrativ-teritorial„) — Prim„ria ................................3)
o Biroul de Carte Funciar„..................................................................3)
o Registrul Auto Rom‚n......................................................................3)
o Registrul Naval Rom‚n....................................................................3)
o (alt„ institu˛ie care gestioneaz„ registre publice)...........................3)
din care a rezultat ............................................................................... .

at

ex

cl

us

iv

in

fo

rm

ăr

ii
g

ra

tu

B2. Au fost efectuate cercet„ri ∫i constat„ri la domiciliul persoanei fizice cu privire la situa˛ia material„ a acesteia, precum
∫i la alte unit„˛i sau persoane fizice unde aceasta ∫i-a desf„∫urat activitatea profesional„ ori lucrativ„ remunerat„, Ón alte locuri
despre care s-au cules informa˛ii Ón leg„tur„ cu existen˛a bunurilor debitorului persoan„ fizic„, din care au rezultat ........................ .
B3. Au fost solicitate informa˛ii de la organele ori persoanele abilitate, cu privire la mo∫tenitorii care au acceptat
succesiunea debitorului decedat sau declarat disp„rut ori decedat, din care a rezultat ...................................
B4. Au fost solicitate informa˛ii de la societ„˛ile bancare cu privire la existen˛a unor conturi de disponibilit„˛i
b„ne∫ti de˛inute de debitorul decedat sau declarat disp„rut ori decedat, din care a rezultat ............................................
Œn urma constat„rilor de mai sus rezult„ c„ debitorul se Óncadreaz„ Ón prevederile art. 172 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i este
declarat insolvabil Óntruc‚t:
o valoarea bunurilor ∫i veniturilor acestuia este mai mic„ dec‚t valoarea obliga˛iilor fiscale neachitate;
o acesta nu are bunuri sau venituri urm„ribile.

D

es

tin

Crean˛ele Ónregistrate de debitorul ..................................., declarat insolvabil prin prezentul proces-verbal, vor fi:
o administrate Ón continuare Ón eviden˛a curent„;
o trecute Ón eviden˛a separat„.
De la data prezentului proces-verbal:
o se continu„ aplicarea m„surilor de executare silit„ pentru recuperarea obliga˛iilor fiscale restante Ónregistrate de
debitorul declarat insolvabil ∫i calculul obliga˛iilor fiscale accesorii aferente acestora;
o se Óntrerupe aplicarea m„surilor de executare silit„ pentru recuperarea obliga˛iilor fiscale restante Ónregistrate
de debitorul declarat insolvabil, precum ∫i calculul obliga˛iilor fiscale accesorii aferente acestora.
Prezentul proces-verbal a fost Óncheiat Ón 3 exemplare, din care unul se p„streaz„ la dosarul de executare, unul
la compartimentul cu atribu˛ii Ón eviden˛a analitic„ pe pl„titori, iar cel„lalt va fi transmis debitorului declarat insolvabil.
™ef compartiment executare silit„,
Semn„tura ..........
Œntocmit.
Data ......................
Executor fiscal,
(numele ∫i prenumele)

Semn„tura ...............
Se anexeaz„ urm„toarele documente justificative: ........................................................................................................ .
cod M.F.P. 14.13.16.99/1
1)
2)

Se va completa codul numeric personal, num„rul de identificare fiscal„, codul de Ónregistrare fiscal„ sau codul unic de Ónregistrare, dup„ caz.
Obliga˛iile fiscale accesorii calculate p‚n„ la data de 31 decembrie 2005 vor fi eviden˛iate cu titulatura de dob‚nd„/penalitate de Ónt‚rziere,
iar cele calculate Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi eviden˛iate cu titulatura de majorare de Ónt‚rziere.
3) Se va indica denumirea institu˛iei Ón cauz„.
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ANEXA Nr. 2
la procedur„

MINISTERUL ECONOMIEI ™I FINANﬁELOR
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√

Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice ...................../Administra˛ia Finan˛elor Publice .....................
Str. .................. nr. ......, localitatea .....................
Aprobat.
Director/™ef administra˛ie,
L.S.
Avizat.
Compartiment juridic din cadrul ............
P R O C E S - V E R B A L Nr. ........

de transfer al obliga˛iilor fiscale Ónregistrate de debitorul declarat insolvabil
Œncheiat ast„zi, ........................

ce

(ziua, luna, anul)

an

el

or

fiz
i

Œn urma verific„rilor efectuate de organele de executare Ón perioada ............... asupra bunurilor/veniturilor
apar˛in‚nd patrimoniului debitorului ..........................., cu ultimul domiciliu/domiciliu fiscal cunoscut Ón str. ......... nr. ......,
bl. ......, sc. ...., et. ..., ap. ..., situat Ón localitatea .................., jude˛ul/sectorul ........., ∫i cod de identificare fiscal„1)
............, declarat insolvabil prin Procesul-verbal nr. ....../............, a rezultat:

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

o existen˛a unor bunuri sau venituri dup„ cum urmeaz„: .....................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... .
o inexisten˛a vreunui bun sau venit.
Av‚nd Ón vedere c„ debitorul ..................... este Ónscris Ón eviden˛a curent„ o/eviden˛a separat„ o cu obliga˛ii
fiscale restante Ón sum„ total„ de ........................ lei, precum ∫i faptul c„ acesta de˛ine o/nu de˛ine o, la aceast„ dat„,
bunuri ∫i venituri urm„ribile, crean˛ele debitorului vor fi transferate, Ón conformitate cu prevederile art. 172 alin. (2) ∫i
alin. (4), dup„ caz, Ón eviden˛a curent„ o/eviden˛a separat„ o.

rm

Termenul de plat„
Anul
Luna
Ziua

Debit

Suma datorat„ (lei)
Accesorii2)
Dob‚nzi
Penalit„˛i
de Ónt‚rziere

Major„ri
de Ónt‚rziere

ex

cl

us

iv

in

fo

Natura obliga˛iei

ăr

Obliga˛iile fiscale Ónregistrate de debitorul declarat insolvabil au urm„toarea structur„:

D

es

tin

at

Obliga˛iile fiscale Ónregistrate de debitor vor fi:
o administrate Ón continuare Ón eviden˛a curent„;
o trecute Ón eviden˛a separat„.
De la data prezentului proces-verbal:
o se Óntrerupe aplicarea m„surilor de executare silit„ pentru recuperarea obliga˛iilor fiscale restante Ónregistrate de
debitorul declarat insolvabil ∫i trecute Ón eviden˛a curent„, precum ∫i calculul obliga˛iilor fiscale accesorii aferente acestora;
o se reia sau se ini˛iaz„, dup„ caz, aplicarea m„surilor de executare silit„ pentru recuperarea obliga˛iilor fiscale
restante Ónregistrate de debitorul declarat insolvabil care a dob‚ndit bunuri sau venituri ∫i calculul obliga˛iilor fiscale
accesorii aferente acestora.
Prezentul proces-verbal a fost Óncheiat Ón dou„ exemplare, dintre care unul se p„streaz„ la dosarul de executare
∫i unul la compartimentul cu atribu˛ii Ón eviden˛a analitic„ pe pl„titori.
™ef compartiment executare silit„,
Semn„tura ...............
Œntocmit.
Data ...............
Executor fiscal,
(numele ∫i prenumele)

Semn„tura ..................
Se anexeaz„ urm„toarele documente justificative: ...............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
cod M.F.P. 14.13.16.99/2
1)
2)

Se va completa codul numeric personal, num„rul de identificare fiscal„, codul de Ónregistrare fiscal„ sau codul unic de Ónregistrare, dup„ caz.
Obliga˛iile fiscale accesorii calculate p‚n„ la data de 31 decembrie 2005 vor fi eviden˛iate cu titulatura de dob‚nd„/penalitate de Ónt‚rziere,
iar cele calculate Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi eviden˛iate cu titulatura de majorare de Ónt‚rziere.
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ANEXA Nr. 3
la procedur„

MINISTERUL ECONOMIEI ™I FINANﬁELOR
AGENﬁIA NAﬁIONAL√ DE ADMINISTRARE FISCAL√

Direc˛ia General„ a Finan˛elor Publice ...................../Administra˛ia Finan˛elor Publice .....................
Str. .................. nr. ......, localitatea .....................
Aprobat.
Director/™ef administra˛ie,
L.S.
Avizat.
Compartiment juridic din cadrul ............
P R O C E S - V E R B A L Nr. ........

fiz
i

(ziua, luna, anul)

ce

de sc„dere din eviden˛„ a obliga˛iilor fiscale
Œncheiat ast„zi, ................................

rm

Termenul de plat„
Anul
Luna
Ziua

Debit

Suma datorat„ (lei)
Accesorii2)
Dob‚nzi
Penalit„˛i
de Ónt‚rzirere

Major„ri
de Ónt‚rziere

tin

at

ex

cl

us

iv

in

fo

Natura obliga˛iei

ăr

ii
g

ra

tu

ite

a

pe

rs
o

an

el

or

Œn urma verific„rilor efectuate de organele de executare Ón perioada ............ asupra st„rii debitorului .................,
cu ultimul domiciliu/domiciliu fiscal cunoscut Ón str. ........................................ nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......,
situat Ón localitatea ............, jude˛ul/sectorul ........., ∫i cod de identificare fiscal„1) ............, declarat insolvabil prin Procesul-verbal
nr. ....../........., respectiv asupra situa˛iei obliga˛iilor fiscale Ónregistrate de acesta, dup„ caz, a rezultat c„:
o debitorul2) .................................... a decedat sau a fost declarat disp„rut ori decedat prin hot„r‚re a unei
instan˛e judec„tore∫ti.
Documentele doveditoare sunt: ................................................................................................................................3)
o debitorul4) .................................... a fost radiat din registrul comer˛ului.
Documentele doveditoare sunt: ................................................................................................................................3)
o termenul de prescrip˛ie a dreptului de a cere executarea silit„ s-a Ómplinit, la data de 01/01......, pentru
obliga˛ii fiscale restante Ón sum„ total„ de ......... lei, dup„ cum urmeaz„:

D

es

Av‚nd Ón vedere cele consemnate, Ón conformitate cu prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedur„ fiscal„, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, obliga˛iile fiscale Ónregistrate de debitorul
decedat ori disp„rut, radiat din registrul comer˛ului, respectiv cele pentru care s-a Ómplinit termenul de prescrip˛ie a
dreptului de a cere executarea silit„, dup„ caz, se scad din eviden˛a curent„/separat„, dup„ caz, prin borderou de
ad„ugare-sc„dere a crean˛elor.
Prezentul proces-verbal a fost Óncheiat Ón 3 exemplare, dintre care unul se p„streaz„ la dosarul de executare,
unul la compartimentul cu atribu˛ii Ón eviden˛a analitic„ pe pl„titori, iar cel„lalt va fi transmis debitorului declarat insolvabil.
™ef compartiment executare silit„,
Semn„tura ...............
Œntocmit
Data ...............
(numele ∫i pronumele)

Semn„tura ..................

cod M.F.P. 14.13.16.99/3
1)
2)
3)
4)
5)

Se va completa codul numeric personal, num„rul de identificare fiscal„, codul de Ónregistrare fiscal„ sau codul unic de Ónregistrare, dup„ caz.
Se completeaz„ Ón cazul debitorilor persoane fizice.
Se consemneaz„ tipul documentului, institu˛ia eliberatoare, num„rul ∫i data acestuia.
Se completeaz„ Ón cazul debitorilor persoane juridice.
Obliga˛iile fiscale accesorii calculate p‚n„ la data de 31 decembrie 2005 vor fi eviden˛iate cu titulatura de dob‚nd„/penalitate de Ónt‚rziere,
iar cele calculate Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006 vor fi eviden˛iate cu titulatura de majorare de Ónt‚rziere.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

9

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 447/2.VII.2007

ANEXA Nr. 4
la procedur„
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6. Se utilizeaz„: Ón baza art. 172 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
7. Se Óntocme∫te: Ón 2 exemplare, de organul de
executare.
8. Circul„: — 1 exemplar la organul de executare;
— 1 exemplar la compartimentul cu atribu˛ii
Ón eviden˛a analitic„ pe pl„titori.
9. Se arhiveaz„: 1 exemplar la dosarul de executare.
Proces-verbal de sc„dere din eviden˛„ a obliga˛iilor
fiscale
1. Denumire: Proces-verbal de sc„dere din eviden˛„ a
obliga˛iilor fiscale
2. Cod: 14.13.16.99/3
3. Format: A4/t3
4. Caracteristici de tip„rire: se tip„re∫te pe ambele fe˛e,
blocuri a 100 de file.
5. Se difuzeaz„: gratuit.
6. Se utilizeaz„: Ón baza art. 172 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
7. Se Óntocme∫te: Ón 3 exemplare, de organul de
executare.
8. Circul„: — 1 exemplar la organul de executare;
— 1 exemplar la compartimentul cu atribu˛ii
Ón eviden˛a analitic„ pe pl„titori;
— 1 exemplar la contribuabil.
9. Se arhiveaz„: 1 exemplar la dosarul de executare.
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Caracteristici de tip„rire, mod de difuzare, de utilizare ∫i
de arhivare a formularelor prev„zute Ón anexele nr. 1—3 la
procedur„.
Proces-verbal de declarare a st„rii de insolvabilitate
1. Denumire: Proces-verbal de declarare a st„rii de
insolvabilitate
2. Cod: 14.13.16.99/1
3. Format: A4/t3
4. Caracteristici de tip„rire: se tip„re∫te pe ambele fe˛e,
blocuri a 100 de file.
5. Se difuzeaz„: gratuit.
6. Se utilizeaz„: Ón baza art. 172 din Ordonan˛a
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur„ fiscal„,
republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
7. Se Óntocme∫te: Ón 3 exemplare, de organul de
executare.
8. Circul„: — 1 exemplar la organul de executare;
— 1 exemplar la compartimentul cu atribu˛ii
Ón eviden˛a analitic„ pe pl„titori;
— 1 exemplar la contribuabil.
9. Se arhiveaz„: 1 exemplar la dosarul de executare.
Proces-verbal de transfer al obliga˛iilor fiscale
Ónregistrate de debitorul declarat insolvabil
1. Denumire: Proces-verbal de transfer al crean˛elor
Ónregistrate de debitorul declarat insolvabil
2. Cod: 14.13.16.99/2
3. Format: A4/t3
4. Caracteristici de tip„rire: se tip„re∫te pe ambele fe˛e,
blocuri a 100 de file.
5. Se difuzeaz„: gratuit.
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REGULAMENT
de organizare ∫i func˛ionare a Ordinului Arhitec˛ilor din Rom‚nia

es

tin

at

ex

TITLUL I
Dispozi˛ii generale

D

ARTICOLUL 1
Ordinul Arhitec˛ilor din Rom‚nia

(1) Ordinul Arhitec˛ilor din Rom‚nia, denumit Ón
continuare ∫i Ordinul, func˛ioneaz„ Ón condi˛iile Legii
nr. 184/2001, republicat„, ale Ordonan˛ei Guvernului
nr. 26/2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale
celorlalte prevederi legale Ón vigoare, ca organiza˛ie
profesional„, cu personalitate juridic„ de drept privat,
nonprofit, apolitic„, de interes public, cu patrimoniu ∫i buget
proprii, autonom„ ∫i independent„, av‚nd rolul de a
reprezenta, promova ∫i proteja la nivel na˛ional ∫i
interna˛ional interesele profesiei de arhitect.
(2) Ordinul are sediul central Ón municipiul Bucure∫ti ∫i
este organizat cu filiale Ón teritoriu.
ARTICOLUL 2
Atribu˛iile Ordinului

(1) Ordinul are urm„toarele atribu˛ii:
a) protejeaz„ ∫i promoveaz„ calitatea produsului de
arhitectur„ ∫i urbanism;

b) urm„re∫te exercitarea competent„ ∫i calificat„ a
profesiei, cu respectarea codului deontologic al acesteia;
c) propune reglement„ri legislative ∫i normative specifice,
Ón vederea promov„rii lor;
d) reprezint„ interesele membrilor s„i Ón fa˛a autorit„˛ilor
publice ∫i administrative, precum ∫i Ón organismele
profesionale interna˛ionale;
e) acord„ arhitec˛ilor ∫i conductorilor arhitec˛i dreptul de
semn„tur„ ∫i gestioneaz„ Tabloul Na˛ional al Arhitec˛ilor.
(2) Atribu˛ia Ordinului privind acordarea dreptului de
semn„tur„ nu poate fi exercitat„ de nici o alt„ institu˛ie sau
asocia˛ie profesional„.
(3) Ordinul, organiza˛ie de creatori, poate desf„∫ura ∫i
alte activit„˛i, dup„ cum urmeaz„:
a) organizeaz„ ∫i sus˛ine proiecte culturale de interes
na˛ional;
b) ini˛iaz„ ∫i sprijin„ Ónscrierea Ón circuitul na˛ional ∫i
interna˛ional al operelor de arhitectur„ valoroase;
c) organizeaz„ ∫i sus˛ine expozi˛ii de arhitectur„,
editeaz„ cataloage, albume ∫i reviste de specialitate ∫i
acord„ premii;
d) contribuie la promovarea programelor de conservare
∫i punere Ón valoare a patrimoniului arhitectural ca element
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major al politicilor na˛ionale ∫i locale Ón domeniul culturii,
protec˛iei mediului ∫i amenaj„rii teritoriului;
e) ini˛iaz„ ∫i sprijin„ programe na˛ionale de cre∫tere a
calit„˛ii vie˛ii prin mijloacele oferite de domeniul arhitecturii,
urbanismului ∫i amenaj„rii teritoriului ∫i alinierea la normele
europene specifice;
f) coopereaz„ cu alte organisme ∫i asocia˛ii profesionale
din domenii complementare arhitecturii ∫i urbanismului.
ARTICOLUL 3

g) s„ utilizeze al„turi de nume calitatea de membru al
Ordinului;
h) s„ aib„ acces nelimitat la concursurile de arhitectur„
organizate prin sau cu colaborarea Ordinului;
i) s„ beneficieze de sprijin social, dup„ caz;
j) s„ beneficieze de consiliere ∫i sprijin din partea
organiza˛iei;
k) s„ beneficieze de orice alte drepturi stabilite de lege,
prezentul regulament ∫i de Conferin˛a na˛ional„ a Ordinului.

Veniturile Ordinului

ARTICOLUL 6

Activitatea Ordinului se finan˛eaz„ din taxe de Ónscriere,
cotiza˛ii anuale ale membrilor, fonduri rezultate din
manifest„ri culturale, ∫tiin˛ifice, economice ∫i drepturi
editoriale specifice pe care le desf„∫oar„, precum ∫i din
dona˛ii, legate, sponsoriz„ri, sume provenite din timbrul
arhitecturii sau alte surse, Ón condi˛iile legii.

Obliga˛iile membrilor Ordinului

ce

Membrii Ordinului au urm„toarele obliga˛ii:
a) s„ respecte legea privind organizarea ∫i exercitarea
profesiei de arhitect, prevederile prezentului regulament,
Codul deontologic al profesiei de arhitect, onorariile de
referin˛„ ∫i hot„r‚rile forurilor de conducere ale Ordinului ∫i
filialelor, emise conform competen˛elor, Ón baza
angajamentului asumat la primirea Ón Ordin;
b) s„ contribuie la realizarea ac˛iunilor ini˛iate de Ordin;
c) s„ participe la programele de perfec˛ionare
profesional„ ∫i s„-∫i Ómbog„˛easc„ permanent cuno∫tin˛ele
profesionale;
d) s„ achite regulat ∫i la termenele stabilite cotiza˛ia
c„tre Ordin;
e) s„ nu desf„∫oare ∫i s„ nu angajeze activit„˛i politice
Ón cadrul ∫i pe seama organiza˛iei;
f) s„ aduc„ la cuno∫tin˛a filialei din care fac parte orice
modificare survenit„ fa˛„ de datele Ónregistrate Ón eviden˛ele
filialei ∫i s„ ofere Ón acest sens toate datele solicitate de
filial„;
g) s„ declare Ordinului, la cererea acestuia, domeniile
Ón care Ó∫i exercit„ profesia de arhitect.
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TITLUL II
Membrii Ordinului. Drepturi ∫i obliga˛ii

a

ite

ARTICOLUL 7
Cotiza˛iile anuale. Taxa de Ónscriere.
Modalitatea de stabilire a acestora

Valoarea cotiza˛iilor anuale unice pentru categoriile de
membri ai Ordinului ∫i cea a taxei de Ónscriere se stabilesc
prin hot„r‚re a Conferin˛ei na˛ionale.

ARTICOLUL 5

ARTICOLUL 8

Drepturile membrilor Ordinului

Termenul ∫i modalit„˛ile de plat„ a cotiza˛iei anuale

Membrii Ordinului au urm„toarele drepturi:
a) s„ participe la toate activit„˛ile ∫i manifest„rile care
constituie obiectul de activitate al Ordinului;
b) s„ aleag„ ∫i s„ fie ale∫i Ón forurile de conducere ale
Ordinului ∫i ale filialelor teritoriale din care fac parte;
c) s„ fie informa˛i asupra activit„˛ii desf„∫urate de
Ordin;
d) s„ consulte materialele documentare aflate la Ordin
∫i s„ beneficieze de programe de perfec˛ionare a preg„tirii
profesionale organizate de Ordin;
e) s„ aduc„ propuneri ∫i amendamente, conform
procedurilor stabilite, la toate documentele supuse aprob„rii
Ón conferin˛ele teritoriale ∫i na˛ionale;
f) s„ beneficieze de sprijinul Ordinului Ón administrarea
dovezilor necesare pentru ap„rarea dreptului de autor Ón
condi˛iile legii;

(1) Plata cotiza˛iei anuale se face o singur„ dat„ pe an,
p‚n„ cel t‚rziu la 30 aprilie. Dup„ 6 luni de neplat„ a
cotiza˛iei, f„r„ justificare, dreptul de semn„tur„ se
suspend„, prin decizia pre∫edintelui filialei, p‚n„ la
achitarea integral„ a acesteia.
(2) Œn cazuri excep˛ionale, Colegiul director al Ordinului
poate aproba e∫alonarea sau scutirea de la plata cotiza˛iei.
(3) Arhitec˛ii ∫i conductorii arhitec˛i c„rora li s-a
suspendat dreptul de semn„tur„ pentru neplata cotiza˛iei
vor pl„ti o tax„ de reluare a dreptului de semn„tur„.
Valoarea acestei taxe se va stabili prin hot„r‚re a
Conferin˛ei na˛ionale.
(4) Cotiza˛iile ∫i taxele prev„zute Ón prezentul regulament
se colecteaz„ prin filialele teritoriale. Modalitatea Ón care se
face plata, direct sau prin virament bancar, va fi decis„ de
fiecare filial„ Ón parte.
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(1) Din Ordin fac parte arhitec˛ii ∫i conductorii arhitec˛i,
cu sau f„r„ drept de semn„tur„, urbani∫tii f„r„ drept de
semn„tur„ sau c„rora le-a fost acordat, Ón condi˛iile legii,
drept de semn„tur„ similar conductorilor arhitec˛i, arhitec˛ii
∫i conductorii arhitec˛i stagiari, la cererea acestora.
(2) Poart„ titlul de arhitect absolventul cu diplom„ de
licen˛„ sau alt document similar eliberat de institu˛iile de
Ónv„˛„m‚nt superior de arhitectur„ recunoscute de statul
rom‚n.
(3) Poart„ titlul de conductor arhitect absolventul cu
diplom„ de licen˛„ sau alt document similar eliberat de
institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior de arhitectur„ recunoscute
de statul rom‚n, cu durata minim„ a studiilor de 3 ani.
(4) Arhitec˛ii cet„˛eni str„ini pot face parte din Ordin
dac„ Óndeplinesc condi˛iile stabilite la art. 11 ∫i 12 ale Legii
nr. 184/2001, republicat„, ∫i cele ale actelor normative
emise Ón baza legii.
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ARTICOLUL 4
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(5) Conferin˛a na˛ional„ se organizeaz„ obligatoriu Ón
condi˛iile solicit„rii a dou„ treimi dintre filiale, prin hot„r‚re
a consiliilor de conducere ale acestora.
(6) Conferin˛a na˛ional„ se organizeaz„ obligatoriu Ón
condi˛iile solicit„rii a trei p„trimi din num„rul membrilor
Consiliului na˛ional.

TITLUL III
Organizarea ∫i func˛ionarea Ordinului
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale

ARTICOLUL 12

ARTICOLUL 9

Condi˛ii legale de desf„∫urare a Conferin˛ei na˛ionale

Forurile de conducere ale Ordinului

fiz
i

ce

(1) Conferin˛a na˛ional„ a Ordinului este legal constituit„
la prima convocare Ón prezen˛a a cel pu˛in dou„ treimi din
num„rul delega˛ilor.
(2) Œn cazul neÓntrunirii num„rului membrilor delega˛i, a
doua reuniune are loc dup„ cel pu˛in dou„ s„pt„m‚ni, data
∫i ora acesteia fiind stabilite de Consiliul na˛ional, cu
ocazia primei convoc„ri.
(3) La a doua convocare, Conferin˛a na˛ional„ este legal
constituit„ Ón prezen˛a majorit„˛ii membrilor delega˛i.

or

ARTICOLUL 13
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Atribu˛iile Conferin˛ei na˛ionale

ARTICOLUL 14

ARTICOLUL 11

Delega˛ii la Conferin˛a na˛ional„
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ARTICOLUL 10
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Conferin˛a na˛ional„

Conferin˛a na˛ional„ a Ordinului Arhitec˛ilor din Rom‚nia
are urm„toarele atribu˛ii:
a) adopt„ ∫i modific„ regulamentul Ordinului, codul
deontologic al profesiei ∫i regulamentul-cadru pentru filialele
teritoriale;
b) adopt„ organizarea aparatului administrativ al
Ordinului;
c) alege ∫i revoc„ pre∫edintele Ordinului;
d) alege ∫i revoc„ membrii Consiliului na˛ional al
Ordinului;
e) alege membrii comisiilor de cenzori ∫i de disciplin„
la nivel na˛ional, precum ∫i membrii altor comisii de
specialitate;
f) aprob„ valoarea onorariilor de referin˛„ ∫i a cotiza˛iilor
anuale unice pentru categoriile de membri ai Ordinului,
dup„ caz;
g) adopt„ hot„r‚ri cu privire la toate problemele aflate
pe ordinea de zi stabilit„ Ón convocare.

D

(1) Organizarea ∫i func˛ionarea Ordinului sunt asigurate,
potrivit legii ∫i prezentului regulament, de c„tre forurile de
conducere alese, care au func˛ie reprezentativ„, de
conducere, decizie ∫i control.
(2) Forurile de conducere ale Ordinului sunt:
a) Conferin˛a na˛ional„;
b) Consiliul na˛ional;
c) Colegiul director;
d) pre∫edintele Ordinului.
(3) Persoanele alese Ón Consiliul na˛ional, Ón Colegiul
director sau ca pre∫edinte al Ordinului au mandat de 4 ani
∫i nu mai mult de dou„ ori consecutiv.
(4) Fac excep˛ie de la alin. (3) mandatele din perioada
2001—2002.
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(1) Comisiile Ordinului reglementate Ón prezentul
regulament sunt: Comisia de cenzori, Comisia na˛ional„ de
disciplin„, precum ∫i comisiile de acordare a dreptului de
semn„tur„, Ón condi˛iile aprobate de Consiliul na˛ional.
(2) Membrii comisiilor sunt ale∫i de Conferin˛a na˛ional„
∫i au mandat de 4 ani. Membrii ale∫i nu pot exercita mai
mult de dou„ mandate consecutiv.
(3) Excep˛ie de la alin. (2) fac mandatele din perioada
2001—2002.
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CAPITOLUL II

Conferin˛a na˛ional„

(1) Conferin˛a na˛ional„ este constituit„ din membri
delega˛i ai filialelor teritoriale, cu drept de reprezentare.
Filialele teritoriale vor asigura participarea la Conferin˛a
na˛ional„ a cel pu˛in unui reprezentant al fiec„rui jude˛
cuprins Ón filial„, conform prevederilor legii.
(2) Conferin˛a na˛ional„ se organizeaz„ o dat„ la patru
ani de c„tre Consiliul na˛ional, care va stabili data, durata
∫i locul desf„∫ur„rii acesteia, precum ∫i documentele care
vor fi supuse dezbaterii ∫i aprob„rii conferin˛ei.
(3) Conferin˛a na˛ional„ se organizeaz„ obligatoriu ∫i Ón
condi˛iile demisiei sau imposibilit„˛ii de exercitare a func˛iilor
de c„tre Consiliul na˛ional, pre∫edinte sau a uneia dintre
comisiile na˛ionale, caz Ón care se vor organiza noi alegeri.
(4) Conferin˛a na˛ional„ a Ordinului se organizeaz„
obligatoriu Ón condi˛iile solicit„rii scrise a cel pu˛in 51% din
num„rul membrilor Ordinului.

(1) Sunt delega˛i ai filialelor membrii acestora care au
fost desemna˛i la conferin˛ele teritoriale.
(2) Filialele vor desemna prin vot un num„r de delega˛i,
cu drept de a reprezenta filiala la Conferin˛a na˛ional„,
propor˛ional cu num„rul membrilor filialei, astfel:
a) un delegat la 10 membri;
b) un supleant la 5 membri delega˛i.
(3) Sunt considera˛i delega˛i de drept pre∫edin˛ii ∫i
membrii consiliilor teritoriale ale filialelor.
(4) Sunt considera˛i delega˛i desemna˛i membrii, cu
cotiza˛ia la zi, ale∫i prin vot de conferin˛a teritorial„, p‚n„
la completarea num„rului total de delega˛i ai filialei.
(5) Sunt considera˛i delega˛i suplean˛i persoanele, cu
cotiza˛ia la zi, alese prin vot de conferin˛a teritorial„, Ón
func˛ie de num„rul total de delega˛i ai filialei. Delega˛ii
suplean˛i vor Ónlocui delega˛ii titulari Ón condi˛iile Ón care se
constat„ cu cel pu˛in 24 de ore Ónainte de data Conferin˛ei
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na˛ionale imposibilitatea particip„rii unui delegat de drept
sau desemnat de pe listele Ónaintate de filiale.
(6) Numele delega˛ilor, inclusiv suplean˛ii, adresa lor de
contact (adresa po∫tal„, telefon, fax, e-mail), precum ∫i
dovada achit„rii cotiza˛iei la zi vor fi comunicate Ordinului
Ón maximum o s„pt„m‚n„ de la data desemn„rii acestora
la conferin˛ele teritoriale.
ARTICOLUL 15
Al˛i participan˛i la Conferin˛a na˛ional„

Pot participa la Conferin˛a na˛ional„ f„r„ drept de vot:
a) membrii forurilor de conducere Ón exerci˛iu care nu se
reg„sesc pe listele delega˛ilor sau candida˛ilor;
b) membrii Ordinului care au amendamente Ón
divergen˛„ ∫i care nu sunt delega˛i;
c) membrii grupurilor de lucru care au participat la
realizarea documentelor supuse dezbaterii ∫i care nu se
reg„sesc pe listele delega˛ilor sau candida˛ilor.

(2) Aceste amendamente sunt supuse grupului de lucru
care a Óntocmit documentele ∫i care, Ón cazul Ónsu∫irii lor,
le va introduce Ón documentele preg„tite, iar Ón caz contrar,
se va formula o argumenta˛ie de respingere.
(3) Œn condi˛iile Ón care amendamentul este Ón continuare
sus˛inut, el va fi supus dezbaterilor Conferin˛ei na˛ionale.
(4) Œn timpul Conferin˛ei na˛ionale nu pot fi propuse alte
amendamente dec‚t cele prezentate Ón condi˛iile descrise
mai sus.
(5) Pe l‚ng„ textele documentelor supuse aprob„rii, va fi
prezentat„ ∫i o list„ a tuturor amendamentelor Ón
divergen˛„.
(6) Œn cadrul Conferin˛ei na˛ionale grupul de lucru va
prezenta documentul supus dezbaterii, precum ∫i
amendamentele aflate Ón divergen˛„, d‚nd apoi cuv‚ntul,
pe r‚nd, autorilor acestora.
(7) Votul se va exercita at‚t pentru lista de
amendamente, c‚t ∫i pentru documentele supuse aprob„rii.
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ARTICOLUL 19

ARTICOLUL 16
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Œnregistrarea delega˛ilor ∫i a participan˛ilor

Calendarul Conferin˛ei na˛ionale
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(1) Tabelele cu delega˛ii vor fi afi∫ate Ón ziua Conferin˛ei
na˛ionale la ora anun˛at„ prin convocare.
(2) Contesta˛iile legate de tabelele cu delega˛i vor fi
rezolvate Ónainte de Ónceperea lucr„rilor.
ARTICOLUL 20

Prezidiul ∫i secretariatul Conferin˛ei na˛ionale

ra

(1) Comitetul de organizare a Conferin˛ei na˛ionale are
obliga˛ia de a anun˛a toate filialele, cu cel pu˛in 120 de
zile Ónainte, asupra datei, duratei ∫i listei documentelor
supuse dezbaterii Conferin˛ei, aprobate de Consiliul na˛ional
al Ordinului.
(2) Consiliile de conducere ale filialelor au obliga˛ia de
a comunica numele delega˛ilor, inclusiv cele ale
suplean˛ilor, cel mai t‚rziu cu 60 de zile Ónainte de data
stabilit„ pentru Conferin˛a na˛ional„.
(3) Documentele Ón forma lor final„, precum ∫i
amendamentele Ón divergen˛„ vor fi trimise delega˛ilor cu
minimum 20 de zile Ónaintea datei Conferin˛ei na˛ionale.
(4) Calendarul se detaliaz„ pentru fiecare conferin˛„ de
c„tre comitetul de organizare ∫i se aprob„ de c„tre
Colegiul director al Ordinului.
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(1) Lucr„rile Conferin˛ei na˛ionale vor fi deschise de
pre∫edintele Ón exerci˛iu ∫i conduse prin rota˛ie de c„tre
pre∫edinte ∫i membrii prezidiului, Ón ordinea stabilit„ de ei
prin consens.
(2) Din prezidiu fac parte membrii Colegiului director.
(3) Secretariatul Conferin˛ei na˛ionale va fi asigurat de
membrii comitetului de organizare.

es

Documentele Conferin˛ei na˛ionale

D

(1) Documentele puse la dispozi˛ia participan˛ilor trebuie
s„ con˛in„:
a) ordinea de zi propus„;
b) listele cu delega˛ii ∫i filialele pe care le reprezint„;
c) materialele supuse aprob„rii conferin˛ei, Ónso˛ite de
amendamentele Ón divergen˛„;
d) forurile de conducere care se aleg ∫i lista
candida˛ilor Ónso˛it„ de un document explic‚nd modalit„˛ile
electorale ∫i indic‚nd num„rul locurilor.
ARTICOLUL 18
Amendamente la documentele Conferin˛ei na˛ionale

(1) Amendamentele aduse documentelor supuse votului
Conferin˛ei na˛ionale trebuie s„ respecte urm„toarele
condi˛ii:
— s„ fie f„cute Ón form„ scris„;
— s„ fie motivate Ón drept ∫i Ón fapt;
— s„ fie trimise c„tre grupurile de lucru care au
Óntocmit documentele cu cel pu˛in 40 de zile Ónainte de
data stabilit„ pentru Conferin˛a na˛ional„.

ARTICOLUL 21
Comisia de verificare ∫i num„rare a voturilor

(1) Comisia de verificare ∫i num„rare a voturilor va fi
format„ din 7 membri, ale∫i de c„tre Conferin˛a na˛ional„
la Ónceperea lucr„rilor, dintre participan˛ii care nu ∫i-au
depus candidatura pentru forurile de conducere sau comisii.
(2) La Ónceperea Conferin˛ei na˛ionale va fi comunicat„
componen˛a Comisiei de verificare ∫i num„rare a voturilor,
eventualele contesta˛ii, f„cute Ón scris, put‚ndu-se depune
p‚n„ la ora anun˛at„ Ón timpul conferin˛ei.
(3) Comisia de verificare ∫i num„rare a voturilor va
alege un pre∫edinte, dintre membrii s„i, av‚nd rolul de a
coordona etapele procesului de votare, de a supune votului
comisiei problemele de procedur„ ap„rute pe parcursul
procesului de votare ∫i de a comunica rezultatele.
ARTICOLUL 22
Alegerea forurilor de conducere, a comisiilor
∫i validarea documentelor

(1) Hot„r‚rile Conferin˛ei na˛ionale la prima sau a doua
convocare se adopt„ cu votul majorit„˛ii membrilor prezen˛i.
(2) Hot„r‚rile adoptate de Conferin˛a na˛ional„ sunt
definitive ∫i obligatorii pentru toate forurile de conducere ∫i
pentru to˛i membrii Ordinului.
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Comunicarea rezultatelor

ARTICOLUL 27
Condi˛ii de eligibilitate

(1) Pentru Consiliul na˛ional sunt eligibili arhitec˛ii ∫i
conductorii arhitec˛i Ónscri∫i Ón Ordin, f„r„ abateri
disciplinare Ón ultimii 8 ani, cu plata cotiza˛iei la zi ∫i cu
respectarea condi˛iei de incompatibilitate prev„zute la
alin. (5). Fiecare filial„ teritorial„ stabile∫te prin hot„r‚re
proprie candida˛ii propu∫i pentru Consiliul na˛ional.
(2) Pentru pre∫edintele Ordinului sunt eligibili arhitec˛ii
cu drept de semn„tur„, f„r„ abateri disciplinare Ón ultimii 8
ani, cu plata cotiza˛iei la zi ∫i cu respectarea condi˛iei de
incompatibilitate prev„zute la alin. (6).
(3) Pentru comisia de cenzori a Ordinului sunt eligibili
arhitec˛ii ∫i conductorii arhitec˛i cu drept de semn„tur„, f„r„
abateri disciplinare Ón ultimii 8 ani, cu plata cotiza˛iei la zi
∫i cu respectarea condi˛iei de incompatibilitate prev„zute la
alin. (7).
(4) Pentru comisia de disciplin„ sunt eligibili arhitec˛ii ∫i
conductorii arhitec˛i cu drept de semn„tur„, cu minimum
10 ani vechime Ón profesie, f„r„ abateri disciplinare, cu
plata cotiza˛iei la zi ∫i cu respectarea condi˛iei de
incompatibilitate prev„zute la alin. (7).
(5) Func˛ia de membru Ón Consiliul na˛ional al Ordinului
este incompatibil„ cu cea de membru Óntr-o alt„ comisie,
at‚t Ón cele ale Ordinului, c‚t ∫i Ón cele ale filialelor.
(6) Func˛ia de pre∫edinte al Ordinului este incompatibil„
cu cea de:
a) pre∫edinte al filialei sau membru Óntr-un consiliu
teritorial;
b) membru Ón comisii, at‚t Ón cele ale Ordinului, c‚t ∫i
Ón cele ale filialelor.
(7) Func˛ia de membru Óntr-o comisie a Ordinului este
incompatibil„ cu cea de:
a) pre∫edinte al Ordinului sau filialei, membru Ón
Consiliul na˛ional sau teritorial;
b) membru Ón alte comisii, at‚t Ón cele ale Ordinului, c‚t
∫i Ón cele ale filialelor.
(8) Condi˛iile de eligibilitate sunt apreciate la data limit„
de depunere a candidaturilor.
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Comisia de verificare ∫i num„rare a voturilor va Óntocmi
un raport, semnat de to˛i membrii, care va fi prezentat
participan˛ilor la Conferin˛a na˛ional„. Acesta trebuie s„
con˛in„:
— num„rul total al delega˛ilor;
— num„rul total al delega˛ilor prezen˛i;
— num„rul total al voturilor exprimate;
— num„rul total al voturilor valabile ∫i cel al voturilor nule;
— num„rul candida˛ilor ∫i func˛iile care au fost eligibile,
inclusiv comisiile;
— num„rul de voturi ob˛inut de fiecare candidat ales, Ón
ordinea descresc„toare a acestora;
— lista persoanelor alese;
— num„rul de voturi ob˛inut de fiecare material supus
aprob„rii;
— lista materialelor aprobate.

— 50—150 de membri
= 2 membri
— 151—250 de membri
= 3 membri
— 251—500 de membri
= 5 membri
— 501—1.000 de membri
= 7 membri
— 1.001—1.500 de membri = 9 membri
— 1.501—2.000 de membri = 12 membri
— peste 2.000 de membri
= 1/100 de membri.
(3) Componen˛a Consiliului na˛ional va asigura
reprezentativitatea propor˛ional„ a membrilor filialelor
teritoriale Ón raportul de la alin. (2) prin stabilirea ∫i
afi∫area num„rului de locuri aferent fiec„rei filiale, odat„ cu
afi∫area listei de candidaturi.
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(1) Secretariatul Conferin˛ei na˛ionale va redacta
procesul-verbal, care va cuprinde:
a) modul Ón care a fost convocat„ Conferin˛a na˛ional„
∫i caracterul ei ordinar sau extraordinar;
b) anul, luna, ziua, ora ∫i locul desf„∫ur„rii Conferin˛ei
na˛ionale;
c) num„rul total al delega˛ilor;
d) num„rul total al delega˛ilor prezen˛i;
e) componen˛a prezidiului Conferin˛ei na˛ionale;
f) ordinea de zi votat„ de Conferin˛a na˛ional„;
g) hot„r‚rile adoptate;
h) componen˛a forurilor de conducere ∫i a comisiilor
alese;
i) orice alte activit„˛i desf„∫urate Ón cadrul Conferin˛ei
na˛ionale.
(2) Procesul-verbal va purta semn„tura membrilor
secretariatului Conferin˛ei na˛ionale.
(3) Procesul-verbal va fi Ónregistrat la sediul Ordinului,
consultarea sa fiind permis„ membrilor.
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Procesul-verbal al Conferin˛ei na˛ionale

ARTICOLUL 25
Comunicarea documentelor Conferin˛ei na˛ionale

(1) Copii ale procesului-verbal ∫i materialele aprobate
vor fi transmise, Ón termen de 12 zile lucr„toare, tuturor
filialelor.
(2) Rezultatul scrutinului se va afi∫a la sediul Ordinului
∫i la sediile filialelor timp de 30 de zile.
(3) Ordinul, Ón cel mult 5 zile de la data Conferin˛ei
na˛ionale, va organiza o conferin˛„ de pres„ pentru
comunicarea rezultatelor conferin˛ei.
ARTICOLUL 26
Consiliul na˛ional al Ordinului

(1) Consiliul na˛ional este format din membri ale∫i de
Conferin˛a na˛ional„, dintre care dou„ treimi arhitec˛i cu
drept de semn„tur„, exclusiv pre∫edintele Ordinului.
(2) Œn Consiliul na˛ional num„rul membrilor fiec„rei filiale
este reprezentat propor˛ional, dup„ cum urmeaz„:

ARTICOLUL 28
Candidaturile

(1) Organizatorii Conferin˛ei na˛ionale, prin intermediul
filialelor teritoriale ∫i al buletinului informativ al Ordinului, au
obliga˛ia de a aduce la cuno∫tin˛a membrilor Ordinului
condi˛iile pentru depunerea candidaturilor, modelul dosarului
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(3) La al doilea tur de scrutin vor participa candida˛ii
clasa˛i pe primele dou„ locuri Ón primul tur.
(4) Dup„ al doilea tur de scrutin este considerat ales
candidatul care a ob˛inut cel mai mare num„r de voturi.
ARTICOLUL 33
Scrutinul pentru comisiile Ordinului
∫i pentru documentele supuse aprob„rii

(1) Membrii comisiilor Ordinului se aleg Ón ordinea
descresc„toare a voturilor ob˛inute de ace∫tia.
(2) Œn cazul existen˛ei unor amendamente la
documentele Conferin˛ei, acestea vor fi supuse la vot
Ónaintea votului respectivelor documente.
(3) Documentele Conferin˛ei vor fi adoptate cu votul
majorit„˛ii.
CAPITOLUL III
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Consiliul na˛ional

or

ARTICOLUL 34

Consiliul na˛ional

an

de candidatur„ ∫i data limit„ p‚n„ la care candidaturile pot
fi depuse.
(2) Candidaturile sunt individuale ∫i nu pot fi grupate pe
liste.
(3) Candidaturile se depun personal sau prin po∫t„ la
sediul Ordinului, conform modelului-tip comunicat Ónso˛ite de
un succint curriculum vitae ∫i de o scrisoare de inten˛ie,
ambele imprimate Ón alb ∫i negru, pe o singur„ parte a
unei coli format A4.
(4) Fiecare candidat trebuie s„ depun„ o dovad„ privind
plata la zi a cotiza˛iei, eliberat„ de filiala din care face
parte, precum ∫i o dovad„ c„ nu a avut sanc˛iuni
disciplinare Ón ultimii 8 ani.
(5) Nu se admit candidaturi pentru locuri aflate pe dou„
sau mai multe liste, excep˛ie f„c‚nd candidaturile pentru
pre∫edinte.
(6) Imediat dup„ data limit„ stabilit„ pentru depunerea
candidaturilor, secretariatul Ordinului verific„ fiecare dosar
de candidatur„, Ónregistreaz„ candidaturile pe o list„ unic„,
pe filiale, Ón ordine alfabetic„, pe care o afi∫eaz„ la sediul
Ordinului ∫i la sediile filialelor, cu cel pu˛in 7 zile Ónainte
de data Conferin˛ei.
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ARTICOLUL 31

(1) Œntre reuniunile Conferin˛ei na˛ionale, activitatea
Ordinului este coordonat„ de Consiliul na˛ional.
(2) Prima ∫edin˛„ a Consiliului na˛ional se va ˛ine Ón
primele 15 zile care urmeaz„ alegerii, Ón urma convoc„rii
de c„tre pre∫edintele Ordinului.
(3) Consiliul na˛ional va alege, dintre candida˛ii propu∫i
de pre∫edintele Ordinului, prin vot secret al majorit„˛ii
membrilor prezen˛i, Colegiul director, format din
5 vicepre∫edin˛i ∫i un trezorier. Cel pu˛in dou„ treimi din
num„rul membrilor Colegiului director trebuie s„ fie arhitec˛i
cu drept de semn„tur„. ™edin˛a este considerat„ statutar„
dac„ sunt prezen˛i cel pu˛in dou„ treimi din num„rul
membrilor Consiliului na˛ional.
(4) Dup„ alegerea Colegiului director, Consiliul na˛ional
va proceda la distribuirea func˛iilor Ón ordinea descresc„toare
a num„rului de voturi ob˛inut de fiecare membru al
Colegiului director ∫i va nominaliza Ónlocuitori de drept ai
pre∫edintelui Ón ordinea stabilit„ de Conferin˛a na˛ional„.
(5) Membrii Consiliului na˛ional, al˛ii dec‚t pre∫edin˛ii
filialelor, sunt obliga˛i sa fac„ parte dintr-un grup de lucru,
dintre cele prev„zute la art. 40 din prezentul regulament,
pentru care vor opta la prima ∫edin˛„ a Consiliului na˛ional.

Scrutinul pentru Consiliul na˛ional

ARTICOLUL 35

(1) Scrutinul are loc Óntr-un singur tur.
(2) Votarea se face direct ∫i secret prin introducerea
buletinelor Ón urn„.
(3) Sunt ale∫i candida˛ii care au ob˛inut cele mai multe
voturi. Œn caz de egalitate, Conferin˛a na˛ional„ stabile∫te
modalitatea de departajare.

Atribu˛iile Consiliului na˛ional

rs
o

ARTICOLUL 29

ăr

ite

tu

ii
g

ra

(1) Buletinele de vot vor fi puse la dispozi˛ia delega˛ilor
Ón ziua scrutinului. Buletinele de vot se ridic„ numai
personal de fiecare delegat.
(2) Pierderea buletinelor de vot nu d„ dreptul la
ob˛inerea unor duplicate.
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Documentele necesare votului
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(1) Buletinele de vot nu vor avea alte Ónsemn„ri dec‚t
cele prev„zute de sistemul de votare, Ón caz contrar ele
urm‚nd a fi anulate.
(2) Votarea se face prin bifare conform indica˛iei de pe
buletine.
(3) Buletinele de vot care nu con˛in nici o op˛iune sau
con˛in mai multe op˛iuni dec‚t num„rul locurilor disponibile,
pentru Consiliul na˛ional, comisii ∫i pentru pre∫edinte, vor fi
considerate nule.

ARTICOLUL 32
Scrutinul pentru pre∫edintele Ordinului

(1) Pre∫edintele se alege cu majoritatea voturilor
delega˛ilor prezen˛i.
(2) Œn cazul Ón care nici unul dintre candida˛i nu a
Óntrunit majoritatea (50% plus unul) Ón primul tur de scrutin,
se va organiza al doilea tur de scrutin.

(1) Consiliul na˛ional are urm„toarele atribu˛ii:
a) nume∫te comitetul de organizare a Conferin˛ei
na˛ionale;
b) stabile∫te documentele care vor fi supuse adopt„rii
Conferin˛ei na˛ionale;
c) avizeaz„ organigrama aparatului administrativ al
Ordinului;
d) avizeaz„ onorariile de referin˛„ care vor fi supuse
aprob„rii Conferin˛ei na˛ionale;
e) aprob„ bugetul anual de venituri ∫i cheltuieli Ón
totalitatea sa;
f) analizeaz„ modul de gestionare a patrimoniului ∫i
bugetului Ordinului;

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 447/2.VII.2007

fiz
i

ce

(9) ™edin˛ele Consiliului na˛ional sunt consemnate Óntr-un
proces verbal semnat de pre∫edinte ∫i secretarul general.
Procesul-verbal al fiec„rei ∫edin˛e, Ónso˛it de materialele
votate, va fi transmis filialelor ∫i membrilor Consiliului, Ón
termen de cel mult 15 zile lucr„toare.
(10) ™edin˛ele Consiliului na˛ional sunt conduse de
pre∫edintele Ordinului.
(11) Membrii Consiliului na˛ional se pot reuni ∫i Ón afara
∫edin˛elor de consiliu, Ón vederea preg„tirii dosarelor ∫i
pentru a da curs deciziilor, f„r„ ca la aceste reuniuni s„
se poat„ adopta hot„r‚ri sau s„ se emit„ avize.
(12) Pentru realizarea atribu˛iilor sale, Consiliul na˛ional
poate atribui misiuni de studiu sau reflexie unuia sau altuia
dintre membrii s„i ∫i poate forma cu aceast„ ocazie, Ón
subordinea persoanei respective, un grup de lucru, ale
c„rui componen˛„ ∫i sarcini trebuie stabilite printr-o
hot„r‚re a Consiliului na˛ional. Aceast„ procedur„ trebuie
urmat„ ∫i Ón cazul grupurilor de lucru din subordinea
vicepre∫edin˛ilor, a secretarului na˛ional sau a trezorierului.
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CAPITOLUL IV

ARTICOLUL 37
Colegiul director
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Colegiul director

tu

ite

(1) Colegiul director coordoneaz„ activitatea curent„ a
Ordinului.
(2) Colegiul director este format din 6 membri, dintre
care 5 vicepre∫edin˛i ∫i un trezorier.
(3) Colegiul director poate fi revocat Ón totalitatea lui Ón
cazul Ón care se afl„ Ón imposibilitatea de a-∫i Óndeplini
mandatul sau se constat„ neÓndeplinirea misiunilor asumate
de acesta. Revocarea Colegiului director se poate face Ón
acelea∫i condi˛ii ca ∫i pentru alegerea acestuia.
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g) aprob„ regulamentul-cadru pentru organizarea
concursurilor na˛ionale de arhitectur„ ∫i/sau urbanism;
h) decide asupra prelu„rii prerogativelor pre∫edintelui
Ordinului, Ón caz de indisponibilitate temporar„ sau de lips„
a acestuia;
i) solu˛ioneaz„ contesta˛iile depuse Ómpotriva hot„r‚rilor
Colegiului director;
j) emite avize consultative la proiectele de acte
normative referitoare la exercitarea profesiei de arhitect sau
care se refer„ la domeniul arhitecturii ∫i urbanismului;
k) aplic„ sanc˛iunile prev„zute de art. 38 alin. (2) lit. c)—d)
din Legea nr. 184/2001, republicat„;
l) avizeaz„ propuneri de reglement„ri legislative ∫i
normative specifice Ón vederea promov„rii lor potrivit legii;
m) analizeaz„ ∫i dispune, dac„ este cazul, controlul
filialelor teritoriale cu privire la alc„tuirea tabloului teritorial,
colectarea cotiza˛iei, constituirea bazei de date sau altele
asemenea, stabile∫te tematica ∫i persoanele care vor
efectua controlul;
n) aprob„ regulamentele de func˛ionare a comisiilor
Ordinului;
o) aprob„ regulamentele de func˛ionare a comisiilor
Ordinului, altele dec‚t cele cuprinse Ón prezentul
regulament;
p) aprob„ normele metodologice de acordare a dreptului
de semn„tur„;
q) analizeaz„ anual rapoartele de activitate Óntocmite de
Colegiul director, comisiile ∫i grupurile de lucru ale
Ordinului.
(2) Consiliul na˛ional poate delega Colegiului director
unele atribu˛ii ce Ói sunt conferite prin prezentul regulament.
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(1) Consiliul na˛ional se reune∫te, de regul„, trimestrial,
la convocarea pre∫edintelui.
(2) Pre∫edintele poate convoca Consiliul na˛ional ori de
c‚te ori consider„ necesar, cu avizul prealabil al Colegiului
director. Pre∫edintele are obliga˛ia de a convoca Consiliul
na˛ional Ón termen de 15 zile de la solicitarea scris„ a
dou„ treimi din num„rul membrilor Colegiului director sau
ai Consiliului na˛ional.
(3) Ordinea de zi a ∫edin˛elor este fixat„ de pre∫edinte,
dup„ consultarea prealabil„ a Colegiului director.
(4) ™edin˛a este considerat„ statutar„ Ón prezen˛a unei
treimi a membrilor Consiliului na˛ional. Membrii Colegiului
director care nu sunt ∫i membri ai Consiliului na˛ional vor
participa la ∫edin˛ele Consiliului na˛ional f„r„ a avea drept
de vot.
(5) Votul este deschis, cu excep˛ia celui pentru alegerea
membrilor Colegiului director sau Ón cazul altor situa˛ii
stabilite de c„tre Consiliul na˛ional, iar hot„r‚rile se adopt„
cu majoritate simpl„, incluz‚nd Ón aceasta ∫i votul
pre∫edintelui Ordinului.
(6) Œn exercitarea atribu˛iilor sale, Consiliul na˛ional al
Ordinului adopt„ hot„r‚ri ∫i emite avize.
(7) Consiliul Na˛ional nume∫te persoanele care vor face
parte din comisiile de acordare a dreptului de semn„tur„.
(8) La prima ∫edin˛„ dup„ alegerea sa, Consiliul
na˛ional va aproba regulamentul de organizare ∫i
func˛ionare a ∫edin˛elor.

ARTICOLUL 38
Atribu˛iile Colegiului director

(1) Colegiul director are urm„toarele atribu˛ii:
a) coordoneaz„ ∫i supervizeaz„ preg„tirea Conferin˛ei
na˛ionale;
b) preg„te∫te organigrama aparatului administrativ al
Ordinului ∫i o supune aviz„rii Consiliului na˛ional;
c) preg„te∫te ∫i supune aprob„rii Conferin˛ei na˛ionale
onorariile de referin˛„ ∫i proiectele de reglement„ri, dup„
avizul prealabil al Consiliului na˛ional;
d) Ónainteaz„ ministerelor de resort, spre avizare,
onorariile de referin˛„;
e) Óntocme∫te proiectul bugetului anual de venituri ∫i
cheltuieli ∫i Ól supune aprob„rii Consiliului na˛ional;
f) asigur„ informarea membrilor ∫i a filialelor asupra
problemelor specifice ∫i deciziilor luate;
g) organizeaz„ primirea Ón profesie, potrivit legii ∫i
prezentului regulament;
h) controleaz„ eviden˛a Tabloului Na˛ional al Arhitec˛ilor,
Óntocmirea bazei de date a Ordinului ∫i a filialelor ∫i
propune, dup„ caz, Consiliului na˛ional constituirea unor
comisii de control;
i) coordoneaz„ Óntocmirea eviden˛ei lucr„rilor depuse de
membri pentru a primi dat„ cert„;
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ARTICOLUL 41
Grupurile de lucru

ce

(1) Grupurile de lucru sunt structuri prin care Ordinul Ó∫i
promoveaz„ ini˛iativele, at‚t Ón interiorul, c‚t ∫i Ón exteriorul
organiza˛iei.
(2) Grupurile de lucru se formeaz„ prin libera adeziune
a oric„rui membru al Ordinului. Membrii Consiliului na˛ional,
cu excep˛ia pre∫edin˛ilor de filiale, au obliga˛ia de a activa
Ón unul dintre grupurile de lucru.
(3) Ini˛iativele propuse Ón cadrul unui grup de lucru vor
fi aduse la cuno∫tin˛a Colegiului director de c„tre
coordonatorii acestora. Validarea acestor ini˛iative se face
de c„tre Colegiul director, care le va supune votului
Consiliului na˛ional.
(4) Orice ini˛iativ„ a grupurilor de lucru ale filialelor
teritoriale va fi analizat„ de grupul de lucru de resort al
Ordinului.
(5) Pre∫edin˛ii filialelor teritoriale vor face parte din
grupul de lucru al pre∫edin˛ilor constituit la nivelul Ordinului.
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ARTICOLUL 42
Trezorierul
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(1) Colegiul director se reune∫te ori de c‚te ori este
necesar, la convocarea pre∫edintelui Ordinului. Pre∫edintele
are obliga˛ia de a convoca Colegiul director Ón termen de
7 zile de la solicitarea a 4 dintre membrii acestuia.
(2) Ordinea de zi a ∫edin˛elor este fixat„ de pre∫edinte.
(3) Reuniunile sunt convocate cu cel pu˛in 3 zile
Ónainte, iar convocarea va cuprinde locul, data, ora de
desf„∫urare, ordinea de zi stabilit„ ∫i materialele supuse
dezbaterii ∫i aprob„rii. Fac excep˛ie de la prevederile
anterioare cazurile de for˛„ major„.
(4) ™edin˛a este considerat„ statutar„ Ón prezen˛a
majorit„˛ii membrilor Colegiul director. La ∫edin˛„ pot asista
persoane invitate.
(5) Votul este deschis, iar hot„r‚rile se adopt„ cu
majoritate simpl„, incluz‚nd Ón aceasta ∫i votul
pre∫edintelui.
(6) ™edin˛ele Colegiului director sunt consemnate Óntr-un
proces-verbal semnat de pre∫edinte ∫i secretarul general.
Procesul-verbal al fiec„rei ∫edin˛e, Ónso˛it de materiale
votate, va fi transmis filialelor ∫i membrilor Consiliului
na˛ional, Ón termen de cel mult 15 zile lucr„toare.
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ARTICOLUL 39

a) grupul de lucru privind formele de exercitare a
profesiei ∫i onorarii;
b) grupul de lucru privind legisla˛ia, regulamentele ∫i
codul deontologic;
c) grupul de lucru privind imaginea, rela˛iile interna˛ionale
∫i rela˛iile publice;
d) grupul de lucru privind educa˛ia, preg„tirea
profesional„ ∫i stagiul;
e) grupul de lucru privind organizarea, gestiunea ∫i
rela˛ia cu membrii.

fiz
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j) verific„ legalitatea Ónfiin˛„rii ∫i/sau reorganiz„rii filialelor
teritoriale, Ón conformitate cu prevederile legale Ón vigoare,
ale prezentului regulament ∫i ale regulamentului-cadru al
filialelor;
k) aprob„ regulamentul intern privind func˛ionarea
aparatului administrativ al Ordinului;
l) coordoneaz„ modul de administrare ∫i gestionare a
patrimoniului Ordinului ∫i a bugetului;
m) aprob„ Óncheierea actelor de dispozi˛ie ale filialelor,
Ón condi˛iile art. 52 alin (2);
n) analizeaz„ anual rapoartele de activitate Óntocmite de
filiale;
o) dispune plata cotiza˛iilor c„tre organismele
interna˛ionale la care Ordinul este parte sau afiliat.
(2) Atribu˛iile Colegiului director sunt repartizate pe
atribu˛iile specifice ale membrilor acestuia, astfel cum sunt
ele descrise Ón articolele urm„toare.
(3) Membrii Colegiului director au obliga˛ia de a
colabora pentru a duce la Óndeplinire atribu˛iile conferite.
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ARTICOLUL 40
Vicepre∫edin˛ii

(1) Vicepre∫edin˛ii Ordinului sunt Ónlocuitori de drept ai
pre∫edintelui, Ón ordinea stabilit„ de Conferin˛a na˛ional„.
(2) Vicepre∫edin˛ii asist„ pre∫edintele Ón coordonarea,
informarea ∫i reprezentarea Ordinului ∫i fiecare are atribu˛ii
specifice legate de:
a) profesie ∫i onorarii;
b) legisla˛ie ∫i regulamente;
c) informare ∫i rela˛ii publice;
d) educa˛ie ∫i preg„tire profesional„;
e) organizare, gestiune ∫i rela˛ia cu membrii.
(3) Vicepre∫edin˛ii coordoneaz„, conform hot„r‚rii
Consiliului na˛ional, unul dintre urm„toarele grupuri de
lucru:

(1) Trezorierul este Óns„rcinat cu execu˛ia bugetului
Ordinului.
(2) Proiectul de buget, preg„tit de serviciul de
specialitate al Ordinului, sub controlul trezorierului, va fi
avizat de Colegiul director. Consiliul na˛ional va aproba
bugetul Ordinului pentru anul calendaristic urm„tor Ón ultima
∫edin˛„ a anului Ón curs.
(3) Elaborarea bugetului va ˛ine cont de principiile
stabilite de Conferin˛a na˛ional„.
(4) Documentele de plat„ vor fi semnate at‚t de
pre∫edinte, c‚t ∫i de trezorier.
(5) Œn fiecare an, cel mai t‚rziu p‚n„ la 15 aprilie,
trezorierul va prezenta Consiliului na˛ional un raport privind
execu˛ia bugetului de venituri ∫i cheltuieli pe anul financiar
anterior.
(6) Trezorierul coordoneaz„ grupul de lucru pe probleme
economice al Ordinului.
CAPITOLUL V
Pre∫edintele Ordinului
ARTICOLUL 43
Pre∫edintele Ordinului

(1) Pre∫edintele Ordinului Arhitec˛ilor din Rom‚nia
reprezint„ Ordinul Ón rela˛iile sale cu persoane juridice, de
drept public sau privat, din ˛ar„ sau str„in„tate, ori cu
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ARTICOLUL 46
Competen˛ele comisiei de cenzori

Comisia de cenzori asigur„ controlul financiar intern al
Ordinului ∫i are urm„toarele atribu˛ii:
a) verific„ modul Ón care este administrat patrimoniul
Ordinului, precum ∫i bilan˛ul contabil, sub aspectul
legalit„˛ii, al corectitudinii datelor ∫i al regularit„˛ii
eviden˛elor Ón documentele contabile;
b) verific„ dac„ opera˛iunile financiare ale Ordinului se
reg„sesc Ón hot„r‚rile Colegiului director sau ale Consiliului
na˛ional ∫i dac„ acestea sunt conforme cu bugetul aprobat;
c) Óntocme∫te raportul de desc„rcare de gestiune al
organelor alese ale Ordinului ∫i Ól prezint„ Conferin˛ei
na˛ionale.
ARTICOLUL 47
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Rapoartele Comisiei de cenzori

Rapoartele anuale ale comisiei de cenzori vor fi
semnate obligatoriu de to˛i membrii titulari ai comisiei ∫i vor
fi Ónaintate pre∫edintelui Ordinului, Ón termen de 3 zile de
la Óntocmire.

or

persoane fizice ∫i Óncheie, Ón numele Ordinului, conven˛ii ∫i
contracte.
(2) Pre∫edintele Ordinului coordoneaz„ Óntreaga activitate
a Ordinului.
(3) Pre∫edintele Ordinului convoac„ Colegiul director,
conduce ∫edin˛ele ∫i asigur„ executarea deciziilor luate.
(4) Pre∫edintele Ordinului convoac„ Consiliul na˛ional, cu
avizul favorabil al Colegiului director, conduce ∫edin˛ele ∫i
asigur„ executarea deciziilor luate.
(5) Pre∫edintele Ordinului ordonan˛eaz„ cheltuielile
bugetare ale Ordinului.
(6) Œn caz de indisponibilitate temporar„ sau de lips„
pentru o perioad„ mai mare de 15 zile lucr„toare,
prerogativele sale vor fi preluate de unul dintre
vicepre∫edin˛i.
(7) Pre∫edintele, Ón exercitarea atribu˛iilor sale,
semneaz„ hot„r‚rile adoptate de Conferin˛a na˛ional„,
Consiliul na˛ional ∫i Colegiul director.
(8) Œn exercitarea atribu˛iilor curente pre∫edintele
Ordinului emite decizii.
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Comisia de cenzori
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Dispozi˛ii generale
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(1) Comisia de cenzori este format„ din 3 membri
titulari ∫i 2 suplean˛i, ale∫i de Conferin˛a na˛ional„ pentru
un mandat de 4 ani.
(2) Comisia se Óntrune∫te:
a) pentru prima dat„ Ón termen de 15 de zile de la
alegere ∫i desemneaz„ prin vot secret pre∫edintele;
b) Ón ∫edin˛e ordinare, potrivit regulamentului propriu de
organizare ∫i func˛ionare;
c) Ón ∫edin˛e extraordinare, ori de c‚te ori este nevoie,
Ón condi˛iile Ón care este sesizat„ de existen˛a unor
nereguli financiare legate de gestiunea bugetului ∫i a
patrimoniului, la convocarea pre∫edintelui comisiei.
(3) ™edin˛ele sunt considerate statutare dac„ sunt
prezen˛i cel pu˛in 2 dintre membrii comisiei.
(4) Pentru Óntocmirea raportului privind gestiunea
fondurilor ∫i utilizarea mijloacelor fixe de c„tre forurile alese
de Conferin˛a na˛ional„ sau a persoanelor desemnate de
acestea, comisia de cenzori va apela la un expert contabil
sau la un contabil autorizat.
(5) Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a comisiei
de cenzori va fi aprobat de Consiliul na˛ional.
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CAPITOLUL VII

Baza de date ∫i oficiul de dat„ cert„
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(1) Organigrama aparatului administrativ al Ordinului se
aprob„ prin hot„r‚re a Conferin˛ei na˛ionale.
(2) Secretarul general coordoneaz„ ∫i controleaz„
activitatea curent„ a aparatului administrativ, av‚nd
atribu˛iile ∫i obliga˛iile prev„zute Ón regulamentul intern.
(3) Secretarul general se bucur„ de stabilitate Ón func˛ie
∫i nu poate fi schimbat ca urmare a schimb„rii forurilor de
conducere ale Ordinului.
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Organizarea aparatului administrativ
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ARTICOLUL 44

ARTICOLUL 45
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ARTICOLUL 48
Eviden˛e ∫i baze de date

(1) Ordinul va Ónregistra ∫i reactualiza periodic, Óntr-o
eviden˛„ distinct„ de datele din Tabloul Na˛ional al
Arhitec˛ilor, toate datele Ónregistrate la Ónscrierea Ón Ordin
∫i completate pe parcurs referitoare la membrii Ordinului ∫i,
Óntr-o a doua eviden˛„ conex„, toate datele care privesc
aspectele financiare legate de taxa de Ónscriere ∫i plata
cotiza˛iilor.
(2) Baza de date are 3 sec˛iuni:
a) general„ — care cuprinde toate datele Ónregistrate la
Ónscrierea Ón Ordin ∫i completate pe parcurs ∫i care poate
fi prezentat„ numai Consiliului de conducere, Colegiului
director ∫i pre∫edintelui Ordinului, precum ∫i persoanelor
Ómputernicite de ace∫tia;
b) pentru membri — care cuprinde toate datele pe care
membrii le consider„ publice pentru confra˛i.
Restric˛ionarea informa˛iilor se face de membrul
Ordinului la Ónscriere sau pe parcurs, printr-o solicitare
scris„ adresat„ secretarului teritorial al filialei din care face
parte;
c) public„ — care cuprinde datele cuprinse Ón tablourile
arhitec˛ilor ∫i adresele profesionale.
(3) Elementele care ˛in de datele personale pot fi puse
la dispozi˛ia membrilor Ordinului ∫i ter˛ilor numai cu acordul
persoanelor vizate; acordul nu este necesar Ón cazul Ón
care datele sunt solicitate Ón interesul unei anchete
disciplinare sau al unei urm„riri penale Ón curs.
(4) Persoanele care opereaz„ bazele de date vor
semna un angajament de confiden˛ialitate ai c„rui termeni
vor fi stabili˛i de Colegiul director.
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ARTICOLUL 49

Œn vederea protej„rii dreptului de autor, membrii
Ordinului pot solicita Ónregistrarea studiilor, planurilor ∫i
proiectelor elaborate Óntr-un registru, primind astfel dat„
cert„.

documentele trimise delega˛ilor filialelor sau sus˛in„torilor
unor amendamente la documentele Conferin˛ei na˛ionale.
(2) Filialele teritoriale pot Óncheia Ón nume propriu acte
juridice de administrare ∫i conservare.
(3) Filialele teritoriale pot Óncheia acte de dispozi˛ie
numai Ón numele ∫i pe seama Ordinului, Ón baza hot„r‚rii
Colegiului director al Ordinului.

TITLUL IV
Filialele Ordinului

TITLUL V
Tabloul Na˛ional al Arhitec˛ilor

ARTICOLUL 50

ARTICOLUL 53

Dispozi˛ii generale

Dispozi˛ii generale

ce
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ARTICOLUL 54

an

Tablourile teritoriale ale arhitec˛ilor

(1) Pe l‚ng„ toate filialele Ordinului se Ónfiin˛eaz„
tablourile teritoriale ale arhitec˛ilor, cu eviden˛a tuturor
membrilor acestora.
(2) Œnscrierea arhitec˛ilor ∫i a conductorilor arhitec˛i Ón
tabloul arhitec˛ilor se face la filialele teritoriale ale Ordinului
Ón raza c„rora arhitec˛ii Ó∫i au domiciliul.
(3) Pentru Óntocmirea ∫i actualizarea Tabloului Na˛ional
al Arhitec˛ilor, filialele teritoriale au obliga˛ia s„ comunice
Ordinului, Ón termen de 30 de zile de la data efectu„rii lor,
toate datele ∫i informa˛iile Ónregistrate Ón tablourile
arhitec˛ilor.
(4) Tabloul teritorial al arhitec˛ilor se verific„ ∫i se
reactualizeaz„ lunar, prin grija secretarului executiv al
filialei, ∫i se comunic„ Ordinului.
(5) La sf‚r∫itul fiec„rui an pre∫edintele filialei supune
aprob„rii consiliului teritorial forma final„ a datelor cuprinse
Ón Tabloul teritorial al arhitec˛ilor, pentru a fi comunicate
Ordinului.
(6) Œnregistrarea arhitec˛ilor ∫i a conductorilor arhitec˛i cu
drept de semn„tur„ Ón Tabloul Na˛ional al Arhitec˛ilor
permite exercitarea profesiei Ón Óntreaga ˛ar„.
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ARTICOLUL 51

(1) Tabloul Na˛ional al Arhitec˛ilor se Óntocme∫te pentru
centralizarea eviden˛ei arhitec˛ilor ∫i conductorilor arhitec˛i
cu drept de semn„tur„ din Óntreaga ˛ar„.
(2) Tabloul Na˛ional al Arhitec˛ilor se public„ anual Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
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(1) Filialele teritoriale ale Ordinului se Ónfiin˛eaz„
conform prevederilor din cap. III, sec˛iunea a 2-a din Legea
nr. 184/2001, republicat„, ∫i se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„
conform regulamentului-cadru de Ónfiin˛are, organizare ∫i
func˛ionare a filialelor.
(2) Pre∫edintele Ordinului invit„ o dat„ pe semestru, la
sediul Ordinului, pre∫edin˛ii filialelor, pentru reuniuni de
informare, de coordonare ∫i concertare a problemelor care
intereseaz„ Ordinul Ón ansamblul s„u.
(3) ™edin˛ele grupului de lucru vor fi conduse de
pre∫edintele Ordinului.

pe

Oficiul de dat„ cert„

ra

tu

Raporturile func˛ionale dintre Ordin ∫i filiale
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(1) Potrivit dispozi˛iilor legale Ón vigoare filialele sunt
structuri teritoriale, cu personalitate juridic„, ale Ordinului.
Œn exercitarea atribu˛iilor lor forurile de conducere ale
Ordinului emit hot„r‚ri ∫i decizii obligatorii pentru forurile de
conducere ale filialelor, precum ∫i pentru to˛i membrii
organiza˛iei. Filialele, sub sanc˛iunea nulit„˛ii, nu pot emite
hot„r‚ri ∫i decizii contradictorii actelor emise de forurile de
conducere ale Ordinului.
(2) Ordinul are obliga˛ia s„ aduc„ la cuno∫tin˛a filialelor
urm„toarele:
a) hot„r‚rile ∫i deciziile emise de forurile de conducere
∫i modul Ón care au fost duse la Óndeplinire;
b) modul Ón care a fost constituit bugetul ∫i execu˛ia
acestuia.
(3) Filialele sunt obligate s„ aduc„ la cuno∫tin˛a
Ordinului urm„toarele:
a) modul Ón care au fost duse la Óndeplinire hot„r‚rile ∫i
deciziile forurilor de conducere ale Ordinului;
b) hot„r‚rile ∫i deciziile emise de forurile de conducere
ale filialelor;
c) modul Ón care a fost constituit bugetul filialelor ∫i
execu˛ia acestuia;
d) informa˛ii la zi despre colectarea cotiza˛iilor.
ARTICOLUL 52
Rela˛ia cu confra˛ii ∫i raporturile juridice dintre Ordin ∫i filiale

(1) Pre∫edintele Ordinului, Consiliul na˛ional sau Colegiul
director pot informa periodic arhitec˛ii Ónscri∫i Ón Ordin prin
intermediul ∫i grija consiliilor teritoriale, cu excep˛ia situa˛iei
c‚nd informa˛iile sunt furnizate prin buletinul editat de
Ordin, c‚nd informa˛iile sunt furnizate prin pagina de
internet a Ordinului sau c‚nd este vorba despre

ARTICOLUL 55
Tabloul Na˛ional al Arhitec˛ilor

(1) Tabloul Na˛ional al Arhitec˛ilor va cuprinde:
a) arhitec˛ii cu drept de semn„tur„;
b) conductorii arhitec˛i cu drept de semn„tur„.
(2) Tabloul Na˛ional al Arhitec˛ilor va eviden˛ia, Ón ordine
alfabetic„:
— numele ∫i prenumele;
— num„rul de Ónregistrare Ón Tabloul Na˛ional al
Arhitec˛ilor;
— filiala;
— modalitatea de exercitare a profesiei;
— men˛iuni privitoare la sanc˛iuni;
— sediul profesional;
— modalitatea de exercitare a dreptului de semn„tur„.
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ARTICOLUL 59

Radierea administrativ„ din Tabloul Na˛ional al Arhitec˛ilor

Œnscrierea Ón Ordin ∫i Ónregistrarea
Ón Tabloul Na˛ional al Arhitec˛ilor

fiz
i

ce

(1) Persoana care Óndepline∫te condi˛iile prev„zute de lege
poate solicita Ónscrierea Ón Ordin ∫i Ónregistrarea Ón Tabloul
Na˛ional al Arhitec˛ilor, dup„ caz, printr-o cerere adresat„
pre∫edintelui filialei teritoriale Ón a c„rei raz„ domiciliaz„.
(2) Cererea se depune, Ón dublu exemplar, la sediul
filialei teritoriale ∫i va cuprinde:
a) numele, prenumele ∫i domiciliul solicitantului;
b) locul ∫i data na∫terii;
c) elementele actului de identitate: seria ∫i num„rul
actului, codul numeric personal, data eliber„rii ∫i organul
emitent;
d) indicarea diplomei care atest„ calitatea de licen˛iat Ón
arhitectur„: num„rul, data de eliberare ∫i emitentul;
e) indicarea sediului profesional unde solicitantul Ó∫i
exercit„ sau dore∫te s„ Ó∫i exercite profesia;
f) modalitatea Ón care solicitantul dore∫te s„ Ó∫i exercite
profesia;
g) men˛iunea Ónscrierii anterioare Ón Ordin ∫i
Ónregistrarea Ón Tabloul Na˛ional al Arhitec˛ilor.
(3) Cererea va fi Ónso˛it„ Ón mod obligatoriu de
urm„toarele acte care dovedesc Ómprejur„rile susmen˛ionate, depuse de solicitant Óntr-un singur exemplar:
— copie legalizat„ a diplomei de studii sau adeverin˛„
emis„ de institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt prin care se dovede∫te
c„ solicitantul a promovat examenul de diplom„;
— certificatul de acordare a dreptului de semn„tur„ —
pentru cei care solicit„ Ónscrierea Ón Tabloul Na˛ional al
Arhitec˛ilor la sec˛iunea îDrept de semn„tur„“;
— copie a actului de identitate al solicitantului;
— copie a actelor de stare civil„ ale acestuia, Ón cazul
schimb„rii numelui;
— copie a certificatului de na∫tere;
— certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult
15 zile Ónainte de data depunerii cererii;
— Ón condi˛iile unei Ónscrieri anterioare Ón Ordin, un
certificat, eliberat de filiala teritorial„ Ón care solicitantul a
mai fost Ónscris Ón profesie, privind situa˛ia disciplinar„ ∫i
cauzele retragerii sau Óncet„rii calit„˛ii de membru al
Ordinului;
— curriculum vitae;
— dou„ fotografii, pentru legitima˛ia de membru al
Ordinului;
— copie a dovezii achit„rii taxei de Ónscriere;
— cet„˛enii rom‚ni cu domiciliul Ón Rom‚nia, care
solicit„ primirea Ón profesie pe baz„ de diplome eliberate
de o institu˛ie de Ónv„˛„m‚nt superior din str„in„tate, vor
depune ∫i dovada echival„rii diplomei Ón condi˛iile legii.
(4) Arhitectul care Ó∫i schimb„ domiciliul are obliga˛ia de
a solicita transferul Ón filiala teritorial„ din raza unde
domiciliaz„, printr-o cerere adresat„ Ón scris pre∫edintelui
filialei respective, Ón termen de maximum 30 de zile de la
schimbarea domiciliului.

or

(1) Œn aplicarea legii, consiliul de conducere teritorial va
dispune radierea din tablou a arhitec˛ilor care nu mai
Óndeplinesc condi˛iile de Ónscriere cerute de lege sau Ón
caz de deces. Aceast„ m„sur„ nu este o sanc˛iune, ci
reprezint„ o opera˛iune administrativ„.
(2) Consiliul teritorial poate dispune radierea din tablou
∫i la cererea arhitectului care Ón˛elege s„ renun˛e, Ón scris,
la exerci˛iul profesiei.
(3) Radierea din tabloul unei filiale se va putea dispune
ca urmare a transferului arhitectului Óntr-o alt„ filial„; Ón
acest caz, arhitectul va fi Ónscris Ón tabloul filialei unde se
transfer„ ∫i se vor opera modific„rile corespunz„toare Ón
Tabloul Na˛ional al Arhitec˛ilor.
(4) Decizia privind radierea va fi semnat„ de
pre∫edintele filialei ∫i Ó∫i produce efectele de la data
comunic„rii.
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(1) Legitima˛ia de membru constituie dovada Ónscrierii
Óntr-o filial„ a Ordinului ∫i Ón Tabloul Na˛ional al Arhitec˛ilor.
(2) Modelul legitima˛iei de membru se stabile∫te de
Consiliul na˛ional al Ordinului.
(3) Parafa profesional„ se elibereaz„ de c„tre filiala
teritorial„ Ón termen de 30 de zile de la Ónscrierea Ón
sec˛iunea corespunz„toare din Tabloul Na˛ional al
Arhitec˛ilor. Legitima˛ia de membru se elibereaz„ de Ordin.
(4) Œn cazul pierderii parafei individuale, arhitectul va
declara pierderea parafei individuale Óntr-un ziar na˛ional,
iar filiala va solicita radierea num„rului de Ónregistrare Ón
Tabloul Na˛ional al Arhitec˛ilor. Ordinul va atribui un alt
num„r arhitectului, care va fi publicat Ón Tabloul Na˛ional al
Arhitec˛ilor. Numerele radiate vor fi specificate ca atare Ón
Tabloul Na˛ional al Arhitec˛ilor
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Legitima˛ia de membru al Ordinului ∫i parafa profesional„
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ARTICOLUL 57

D

TITLUL VI
Dob‚ndirea ∫i exercitarea dreptului
de semn„tur„
ARTICOLUL 58
Dispozi˛ii generale

Œn exercitarea atribu˛iilor sale, Ordinul are sarcina
permanent„ de a asigura:
a) exercitarea competent„ ∫i calificat„ a profesiei;
b) acordarea dreptului de semn„tur„ arhitec˛ilor ∫i
conductorilor arhitec˛i;
c) organizarea primirii Ón profesie;
d) Óndrumarea ∫i preg„tirea stagiarilor;
e) organizarea programelor de formare continu„ a
membrilor;
f) respectarea strict„ a deontologiei ∫i disciplinei
profesionale.

ARTICOLUL 60
Domeniul de exercitare a dreptului de semn„tur„

Proiectele de arhitectur„ pentru materializarea c„rora
legea impune ob˛inerea autoriza˛iei de construire, precum
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ARTICOLUL 64
Obliga˛iile membrilor cu drept de semn„tur„
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Arhitectul cu drept de semn„tur„ are urm„toarele
obliga˛ii:
a) s„ cunoasc„ ∫i s„ respecte reglement„rile legale Ón
vigoare referitoare la exercitarea profesiei de arhitect;
b) s„ se conformeze ∫i s„ respecte codul deontologic al
profesiei de arhitect ∫i prezentul regulament;
c) s„ fac„ cunoscut„ clientului obliga˛ia de a ob˛ine ∫i
de a respecta avizele, acordurile ∫i autoriza˛iile necesare,
prev„zute de lege;
d) s„ se preocupe de perfec˛ionarea calific„rii
profesionale;
e) s„ Ó∫i asume, prin exercitarea dreptului de
semn„tur„, Óntreaga responsabilitate profesional„ fa˛„ de
client ∫i autorit„˛i, manifest‚nd con∫tiinciozitate ∫i probitate
profesional„;
f) s„ serveasc„ interesele clientului Ón acord cu interesul
public ∫i cu exigen˛ele profesionale, ac˛iunile ∫i m„surile
care ar putea aduce prejudicii materiale sau morale
clientului fiind interzise;
g) s„ anun˛e Ón scris filiala teritorial„ din care face parte
despre orice modificare Ón forma de exercitare a profesiei
imediat ce aceasta a avut loc, anex‚nd ∫i o copie dup„
actele doveditoare;
h) s„ predea filialei din care face parte parafa
individual„, Ón cazul suspend„rii dreptului de semn„tur„.
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(1) Arhitectul ∫i conductorul arhitect dob‚ndesc drept de
semn„tur„, acordat de Ordin, dac„ Óndeplinesc condi˛iile de
onorabilitate ∫i stagiu profesional. Dob‚ndirea dreptului de
semn„tur„ atrage obligatoriu Ónscrierea acestora Ón Tabloul
Na˛ional al Arhitec˛ilor.
(2) Conductorii arhitec˛i, absolven˛i cu diplom„ p‚n„ Ón
anul 2004 inclusiv, pot primi drept de semn„tur„ limitat la
categoriile de lucr„ri pentru care legea recunoa∫te acest
drept.
(3) Dreptul de semn„tur„ implic„ asumarea de c„tre
persoana care Ól exercit„ a Óntregii responsabilit„˛i
profesionale fa˛„ de client ∫i autorit„˛i cu privire la calitatea
∫i func˛ionalitatea solu˛iilor propuse, integrarea Ón ambian˛a
Ónconjur„toare a posibilit„˛ilor tehnice de realizare ∫i cu
respectarea legisla˛iei Ón domeniu.
(4) Dreptul de semn„tur„ se exercit„ olograf, cu
men˛ionarea Ón clar a numelui, prenumelui ∫i a num„rului
de Ónregistrare Ón Tabloul Na˛ional al Arhitec˛ilor. Copiile
tuturor pieselor scrise ∫i desenate, componente ale
proiectelor, vor trebui semnate ∫i parafate Ón original.
Lucr„rile colective trebuie s„ poarte semn„tura tuturor
arhitec˛ilor care au contribuit la elaborarea lor.
(5) Exercitarea dreptului de semn„tur„ implic„
independen˛„ Ón luarea deciziilor cu caracter profesional.
(6) Conductorii arhitec˛i Ónscri∫i Ón Ordin, Ón condi˛iile
legii, la sec˛iunea îConductori arhitec˛i cu drept de
semn„tur„“, care prin completarea studiilor dob‚ndesc
diploma de arhitect, vor primi, la cerere, drept de
semn„tur„ f„r„ efectuarea unei perioade de stagiu.
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Arhitect ∫i conductor arhitect cu drept de semn„tur„

a

ARTICOLUL 61

d) s„ beneficieze, pentru serviciile prestate Ón rela˛iile
contractuale ce se stabilesc cu clientul, de un onorariu
negociat Ón mod liber cu acesta, onorariu al c„rui nivel de
referin˛„ este stabilit potrivit art. 28 alin. (1) din Legea
nr. 184/2001, republicat„;
e) s„ introduc„ Ón contractul Óncheiat cu clientul clauze
privind protec˛ia dreptului de autor.
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∫i planurile urbanistice de detaliu (PUD) vor fi elaborate de
un arhitect cu drept de semn„tur„ sau de un conductor
arhitect cu drept de semn„tur„, potrivit competen˛elor
legale.
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Incompatibilit„˛i

D

Exercitarea dreptului de semn„tur„, potrivit legii, este
incompatibil„ cu situa˛iile Ón care:
a) arhitectul Óndepline∫te pentru acela∫i proiect func˛ia de
verificator, expert sau consilier ales sau numit Ón cadrul
administra˛iei publice implicate Ón procesul de avizare sau
de autorizare;
b) arhitectul este func˛ionar public.
ARTICOLUL 63
Drepturile membrilor cu drept de semn„tur„

Arhitectul ∫i conductorul arhitect cu drept de semn„tur„
au urm„toarele drepturi:
a) s„ fie Ónscri∫i Ón Tabloul Na˛ional al Arhitec˛ilor;
b) s„ elaboreze ∫i s„ semneze proiectele de arhitectur„
pentru materializarea c„rora legea impune ob˛inerea
autoriza˛iei de construire, precum ∫i planurile urbanistice de
detaliu (PUD);
c) s„ verifice Ón timpul execu˛iei lucr„rii conformitatea
acesteia cu autoriza˛ia emis„, chiar dac„ asisten˛a tehnic„
nu i-a fost Óncredin˛at„;

ARTICOLUL 65
Suspendarea ∫i Óncetarea dreptului de semn„tur„

(1) Dreptul de semn„tur„ se suspend„:
a) temporar, la cererea persoanei Ónscrise;
b) dup„ 6 luni, Ón caz de neplat„ f„r„ justificare a
cotiza˛iilor anuale c„tre Ordin, p‚n„ la achitarea lor
integral„, prin decizie a pre∫edintelui filialei;
c) pe perioada suspend„rii dreptului de a profesa,
dispus„ prin hot„r‚re judec„toreasc„ definitiv„;
d) cu titlu de sanc˛iune disciplinar„, pe toat„ durata
sanc˛iunii.
(2) Dreptul de semn„tur„ Ónceteaz„:
a) prin renun˛area Ón scris la exerci˛iul dreptului de
semn„tur„;
b) dac„ arhitectul sau conductorul arhitect a fost
condamnat definitiv pentru o fapt„ prev„zut„ de lege, Ón
leg„tur„ direct„ cu exercitarea dreptului de semn„tur„, sau
dac„ i s-a aplicat pedeapsa complementar„ a interdic˛iei
exercit„rii profesiei, printr-o hot„r‚re judec„toreasc„
definitiv„.
(3) Suspendarea ∫i Óncetarea dreptului de semn„tur„
conduc la modific„ri Ón tablourile teritoriale ∫i Ón Tabloul
Na˛ional al Arhitec˛ilor.
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ARTICOLUL 70

(4) Œncetarea dreptului de semn„tur„ atrage pierderea
calit„˛ii de membru al Ordinului ∫i radierea din Tabloul
Na˛ional al Arhitec˛ilor.
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ARTICOLUL 71

a

Drepturile arhitec˛ilor ∫i conductorilor arhitec˛i stagiari

(1) Stagiarii pot semna Ón perioada stagiaturii studii,
planuri ∫i proiecte proprii, Óntocmite pentru concursuri,
expozi˛ii sau alte manifest„ri specializate, Ón m„sura Ón
care rezultatul acestora nu presupune eliberarea unei
autoriza˛ii de construire.
(2) Stagiarii pot colabora Ón calitate de proiectant la
Óntocmirea documenta˛iilor pentru proiecte de arhitectur„
care sunt de competen˛a arhitec˛ilor, dac„ un arhitect cu
drept de semn„tur„ asigur„ conducerea proiectului.
(3) Pentru o bun„ ∫i complet„ preg„tire profesional„,
stagiarii vor participa efectiv la toate fazele de proiectare,
inclusiv la cea de urm„rire de ∫antier.
(4) Stagiarii pot participa pe toat„ durata stagiului la
conferin˛ele de stagiu organizate de Ordin.
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(1) Stagiul reprezint„ o perioad„ premerg„toare ob˛inerii
dreptului de semn„tur„ ∫i are drept scop preg„tirea
profesional„ a arhitectului la Ónceputul exercit„rii profesiei.
Œnscrierea stagiarilor Ón Ordin este obligatorie.
(2) Stagiul este obligatoriu ∫i efectiv, cu excep˛ia
situa˛iilor prev„zute de lege. Arhitectul, absolvent potrivit
prevederilor legii, Ó∫i va desf„∫ura activitatea profesional„
ca stagiar pe o perioad„ de 2 ani, Ón baza unui contract
individual de munc„, sub Óndrumarea unui arhitect cu drept
de semn„tur„, cu practic„ profesional„ Ón domeniu de
minimum 5 ani.
(3) Œn aplicarea prevederilor art. 58 lit. d), Ordinul va
Ónfiin˛a Registrul arhitec˛ilor stagiari, care va cuprinde
arhitec˛ii ∫i conductorii arhitec˛i stagiari. Œn timpul stagiului,
arhitectul va fi Ónscris Ón Registrul arhitec˛ilor stagiari
instituit la nivelul Ordinului ∫i filialelor, iar pe toate
Ónscrisurile profesionale denumirea purtat„ de acesta va fi
arhitect stagiar.
(4) Consiliul de conducere al filialei teritoriale are
obliga˛ia de a organiza ∫i supraveghea Óndrumarea
arhitec˛ilor stagiari prin intermediul unei persoane
desemnate.

(1) Arhitectul care garanteaz„ Óndrumarea profesional„ a
stagiarului trebuie s„ aib„ competen˛a profesional„ cerut„
de lege ∫i de prevederile prezentului regulament.
(2) Arhitectul Óndrum„tor se angajeaz„ fa˛„ de consiliul
filialei teritoriale cu privire la asigurarea unei bune ∫i
complete preg„tiri profesionale ∫i a unui venit echitabil
pentru stagiar, corespunz„tor muncii depuse, ∫i este obligat
s„ Ól informeze pe pre∫edintele filialei, Ón scris, asupra
oric„rei cauze de Óncetare a Óndrum„rii.
(3) Dac„, din orice motive, pe perioada stagiului
arhitectul care asigur„ efectiv Óndrumarea profesional„ nu
Ó∫i mai poate Óndeplinii obliga˛iile specifice, acesta va trebui
s„ depun„ un raport motivat asupra situa˛iei intervenite,
adresat pre∫edintelui filialei, solicit‚nd preluarea obliga˛iilor
de c„tre un alt arhitect.
(4) Œn cazul Ón care se constat„ c„ arhitectul, cu reacredin˛„, nu ∫i-a Óndeplinit obliga˛iile asumate prin
angajamentul asumat potrivit prezentului regulament ∫i/sau
prin contractul Óncheiat Ón acest sens cu stagiarul, consiliul
filialei teritoriale va declan∫a Ómpotriva sa procedura
disciplinar„, potrivit legii ∫i prezentului regulament.
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Stagiul

Asigurarea Óndrum„rii profesionale
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ARTICOLUL 66
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ARTICOLUL 67
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Durata stagiului

at

ex

cl

us

iv

in

fo

(1) Durata stagiului este de 2 ani efectivi, calcula˛i de la
data Óncheierii contractului de munc„.
(2) Pentru absolven˛ii de arhitectur„ cu diplom„ de
masterat sau doctorat Ón domeniu, durata stagiului se
reduce la un an, cu respectarea condi˛iilor de la alin. (1).
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Œnscrierea Ón Registrul arhitec˛ilor stagiari

(1) Cererea de Ónscriere Ón Ordin se depune la filiala
teritorial„ Ón a c„rei raz„ solicitantul Ó∫i are domiciliul,
conform art. 59.
(2) La cerere se vor anexa, al„turi de actele necesare
Ónscrierii men˛ionate la art. 59, contractul de munc„ al
stagiarului Óncheiat potrivit prevederilor legale Ón materie,
precum ∫i angajamentul arhitectului cu drept de semn„tur„
sub Óndrumarea c„ruia acesta exercit„ stagiul.

ARTICOLUL 72
Obliga˛iile arhitec˛ilor ∫i conductorilor arhitec˛i stagiari

(1) Stagiarii sunt supu∫i tuturor dispozi˛iilor legale
privitoare la profesia de arhitect.
(2) Stagiarii au obliga˛ia suplimentar„ de a anun˛a Ón
scris suspendarea stagiului, cu motivarea gestului.
ARTICOLUL 73

ARTICOLUL 69

Conferin˛ele de stagiu

Suspendarea stagiului

(1) Stagiul se consider„ suspendat ∫i perioada
respectiv„ nu este inclus„ Ón calculul celor 2 ani efectivi Ón
condi˛iile Ón care Ónceteaz„ raporturile de munc„.
(2) Suspendarea stagiului se eviden˛iaz„ Ón Registrul
arhitec˛ilor stagiari.
(3) Stagiul poate fi reluat c‚nd motivele suspend„rii
Ónceteaz„, caz Ón care perioada efectuat„ anterior este
inclus„ Ón perioada stagiului.

(1) Conferin˛ele de stagiu anuale se constituie ca o
form„ de Óndrumare profesional„ a arhitec˛ilor stagiari, Ón
vederea acord„rii dreptului de semn„tur„.
(2) Conferin˛ele de stagiu cuprind expuneri asupra
legisla˛iei specifice domeniului, cu prezentarea aplic„rii
practice a acesteia, potrivit tematicii comunicate de comisia
de atestare.
(3) Ordinul, prin Colegiul director, are obliga˛ia de a
organiza anual o conferin˛„ de stagiu.
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ARTICOLUL 74

individual sau coordonatorului birourilor asociate ∫i
societ„˛ilor civile profesionale de arhitectur„.

ARTICOLUL 75
Acordarea dreptului de semn„tur„

Birourile individuale de arhitectur„

(1) Birourile individuale de arhitectur„, constituite potrivit
legii, se declar„ la Ordin. Raporturile contractuale se
stabilesc Óntre biroul individual ∫i client.
(2) Œn birourile individuale de arhitectur„ Ó∫i exercit„
profesia un arhitect cu drept de semn„tur„, Ón calitate de
titular. Œn cadrul biroului individual Ó∫i pot desf„∫ura
activitatea ∫i al˛i arhitec˛i, cu sau f„r„ drept de semn„tur„,
precum ∫i stagiari care pot avea calitatea de salaria˛i.
ARTICOLUL 78
Procedura de Ónfiin˛are a birourilor individuale de arhitectur„

(1) Birourile individuale de arhitectur„ se Ónfiin˛eaz„ prin
actul de voin˛„/decizia arhitectului titular.
(2) Birourile individuale de arhitectur„ se Ónregistreaz„ la
filiala teritorial„ a Ordinului Ón a c„rei raz„ teritorial„ se
afl„ sediul profesional, prin depunerea urm„toarelor
documente:
— cererea-tip de Ónregistrare a biroului individual de
arhitectur„, semnat„ ∫i parafat„, Óntocmit„ Ón dou„
exemplare, din care unul, purt‚nd num„rul de Ónregistrare
a cererii, se p„streaz„ Ón eviden˛a filialei Ordinului, iar
cel„lalt se returneaz„ solicitantului, acesta ne˛in‚nd loc de
dovad„ de Ónregistrare a biroului individual de arhitectur„;
— dovada spa˛iului;
— modelul siglei ∫i ∫tampilei biroului individual de
arhitectur„ la scara 3/1 ∫i 1/1;
— actul de Ónfiin˛are a biroului individual Ón 3 exemplare,
din care dou„, purt‚nd dovada de Ónregistrare a biroului
individual de arhitectur„ la filiala Ordinului, se vor returna
solicitantului Ón termen de cel mult 7 zile.
(3) Œn termen de 7 zile de la Ónregistrarea cererii,
pre∫edintele filialei teritoriale va elibera o dovad„ de
Ónregistrare a biroului individual de arhitectur„.

or

(1) Œn aplicarea prevederilor art. 38 alin. (1) lit. g),
Colegiul director are urm„toarele atribu˛ii:
a) aprob„ tematica conferin˛elor de stagiu, la propunerea
grupului de lucru privind educa˛ia ∫i preg„tirea profesional„;
b) nume∫te lectori pentru conferin˛ele de stagiu;
c) organizeaz„ sesiunile de acordare a dreptului de
semn„tur„, Ón colaborare cu filialele Ordinului.
(2) Normele metodologice de acordare a dreptului de
semn„tur„ sunt obligatorii la nivelul Óntregii ˛„ri.

ARTICOLUL 77

ce

La Ómplinirea celor 2 ani de desf„∫urare efectiv„ a
profesiei Ón domeniul arhitecturii, stagiarul care solicit„ drept
de semn„tur„ trebuie s„ se prezinte la sesiunea de
acordare a dreptului de semn„tur„, organizat„ trimestrial de
Ordin.
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TITLUL VII
Modalitatea de exercitare a profesiei de arhitect
ARTICOLUL 76
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(1) Pentru exercitarea profesiei, arhitec˛ii cu drept de
semn„tur„ pot constitui, la alegere, potrivit legii, birouri
individuale, birouri asociate, societ„˛i civile profesionale,
societ„˛i comerciale de proiectare sau Ó∫i pot desf„∫ura
activitatea Ón temeiul unor contracte de munc„, potrivit legii.
(2) Arhitectul este liber s„ opteze ∫i s„ Ó∫i schimbe Ón
orice moment op˛iunea pentru una dintre formele ∫i
modalit„˛ile de exercitare a profesiei prev„zute de lege.
(3) Indiferent de forma de exercitare a profesiei
precizat„ la alin. (1), arhitec˛ii cu drept de semn„tur„ pot
dob‚ndi calitatea de proiectant general.
(4) Indiferent de modalitatea de exercitare a profesiei,
arhitec˛ii cu drept de semn„tur„ pot angaja salaria˛i.
(5) Societ„˛ile comerciale de proiectare sau alte forme
de asociere constituite conform legii, care nu au Ón cadrul
personalului un arhitect cu drept de semn„tur„ ∫i care
desf„∫oar„ activit„˛i de proiectare, au obliga˛ia ca, pentru
Óntocmirea documenta˛iilor de urbanism ∫i a proiectelor de
arhitectur„ supuse aprob„rii sau autoriz„rii, s„ foloseasc„
pe baze contractuale serviciile unui arhitect cu drept de
semn„tur„.
(6) Arhitec˛ii, titulari ai birourilor individuale sau asociate
sau asocia˛i Óntr-o societate civil„ de arhitectur„, Ó∫i pot
Óncepe activitatea doar dup„ declararea formei ∫i modalit„˛ii
de exercitare a profesiei la filiala teritorial„ din care fac
parte ∫i Ónregistrarea acestora la administra˛ia financiar„ din
localitatea unde Ó∫i desf„∫oar„ activitatea.
(7) Arhitectul este obligat s„ anun˛e Ón scris filiala
teritorial„ din care face parte despre orice modificare Ón
forma de exercitare a profesiei, imediat ce aceasta a avut
loc, anex‚nd ∫i o copie dup„ actele doveditoare.
(8) Obliga˛ia de a comunica de Óndat„ filialei teritoriale,
Ón scris, modific„rile privind asocierea, colaborarea sau
angajarea revine at‚t arhitectului, c‚t ∫i titularului biroului
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Dispozi˛ii generale
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ARTICOLUL 79
Procedura de desfiin˛are a birourilor individuale de arhitectur„

(1) Titularul biroului individual de arhitectur„ are obliga˛ia
finaliz„rii tuturor contractelor angajate.
(2) Pentru renun˛area la exerci˛iul profesiei se
formuleaz„ o cerere Ón scris cu cel pu˛in 60 de zile Ónainte
de data prev„zut„ pentru Óncetarea activit„˛ii.
(3) Œn condi˛iile Ón care titularul biroului individual de
arhitectur„ este radiat definitiv din Tabloul Na˛ional al
Arhitec˛ilor, acesta trebuie s„ cedeze, f„r„ preten˛ii
financiare, Ón termen de 30 de zile de la decizia definitiv„
de radiere din Tabloul Na˛ional al Arhitec˛ilor, toate
contractele angajate unui arhitect cu drept de semn„tur„.
ARTICOLUL 80
Birourile asociate de arhitectur„

(1) Birourile individuale de arhitectur„, constituite potrivit
legii, se pot asocia prin contract Ón scopul exercit„rii Ón
comun a profesiei. Asocierea nu poate restr‚nge drepturile
arhitec˛ilor asocia˛i, cu excep˛ia interdic˛iei de a angaja
clien˛i cu interese contrare.
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— cererea-tip de Ónregistrare a societ„˛ii civile
profesionale, Óntocmit„ Ón dou„ exemplare, din care unul,
purt‚nd num„rul de Ónregistrare a cererii, se p„streaz„ Ón
eviden˛a filialei, iar cel„lalt se returneaz„ solicitantului,
acesta ne˛in‚nd loc de dovad„ de Ónregistrare a societ„˛ii
civile profesionale de arhitectur„;
— dovada spa˛iului;
— modelul siglei ∫i ∫tampilei societ„˛ii civile profesionale
la scara 3/1 ∫i 1/1;
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— exemplarele contractului de societate ∫i o copie a
statutului, din care unul se va p„stra la filial„, iar celelalte,
purt‚nd dovada de Ónregistrare a societ„˛ii civile de
arhitectur„, se vor returna solicitantului Ón termen de cel
mult 7 zile.
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(2) Œn termen de 7 zile de la Ónregistrarea cererii,
pre∫edintele filialei teritoriale va elibera o dovad„ de
Ónregistrare a societ„˛ii civile profesionale de arhitectur„.
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(1) Asocierea birourilor individuale de arhitectur„ se
declar„ la filiala teritorial„ a Ordinului unde se afl„ sediul
profesional, prin depunerea urm„toarelor documente:
— cererea-tip de Ónregistrare a birourilor asociate de
arhitectur„, semnat„ ∫i parafat„ de c„tre to˛i asocia˛ii,
Óntocmit„ Ón dou„ exemplare, din care unul, purt‚nd
num„rul de Ónregistrare a cererii, se p„streaz„ Ón eviden˛a
filialei Ordinului, iar cel„lalt se returneaz„ solicitantului,
acesta ne˛in‚nd loc de dovad„ de Ónregistrare a biroului
individual de arhitectur„;
— dovada spa˛iului;
— modelul siglei ∫i ∫tampilei birourilor asociate de
arhitectur„ la scara 3/1 ∫i 1/1;
— exemplarele contractului de asociere, din care unul
se va p„stra la filial„, iar celelalte, purt‚nd dovada de
Ónregistrare a birourilor asociate de arhitectur„ la filiala
Ordinului, se vor returna solicitantului Ón termen de cel mult
7 zile.
(2) Œn termen de 7 zile de la Ónregistrarea cererii,
pre∫edintele filialei teritoriale va elibera o dovad„ de
Ónregistrare a birourilor asociate de arhitectur„.

(1) Societ„˛ile civile profesionale de arhitectur„ se
declar„ la filiala teritorial„ a Ordinului, unde se afl„ sediul
profesional, prin depunerea urm„toarelor documente:

a

Procedura de Ónfiin˛are a birourilor asociate de arhitectur„

Procedura de Ónfiin˛are a societ„˛ilor civile profesionale
de arhitectur„

ite

ARTICOLUL 81

ARTICOLUL 84

tu

(2) Conven˛ia de asociere se Óncheie, Ón form„ scris„,
Óntre arhitec˛ii titulari ai birourilor individuale de arhitectur„.
(3) Conven˛ia de asociere se declar„ ∫i se depune la
filiala teritorial„ unde sunt Ónregistrate birourile individuale,
nu mai t‚rziu de 7 zile calendaristice de la semnarea ei.
(4) Un asociat nu poate accepta o lucrare sau un client
dac„ unul dintre asocia˛ii s„i se opune Ón mod justificat.
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ARTICOLUL 82
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Procedura de desfiin˛are a asocierii birourilor de arhitectur„

ARTICOLUL 85

Procedura de desfiin˛are a societ„˛ilor civile profesionale
de arhitectur„

Condi˛iile desfiin˛„rii se vor stabili prin contractul de
societate ∫i statut, iar renun˛area la asociere se anun˛„ Ón
scris Ón termen de 7 zile la filiala unde este Ónregistrat„
cererea ini˛ial„ de Ónfiin˛are, precum ∫i la filialele din care
fac parte asocia˛ii, Ón condi˛iile Ónscrierii acestora Ón mai
multe tablouri teritoriale.
ARTICOLUL 86
Principii
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(1) Condi˛iile desfiin˛„rii asocierii se vor stabili prin
contractul de asociere, iar renun˛area la asociere se
anun˛„ Ón scris Ón termen de 7 zile la filiala unde este
Ónregistrat„ cererea ini˛ial„ de Ónfiin˛are, precum ∫i la
filialele din care fac parte asocia˛ii, Ón condi˛iile Ónscrierii
acestora Ón mai multe tablouri teritoriale.
(2) Prin desfiin˛area asocierii, dac„ titularii birourilor nu
hot„r„sc altfel, birourile individuale Ó∫i desf„∫oar„ activitatea
Ón continuare Ón mod independent.
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ARTICOLUL 83
Societ„˛ile civile profesionale de arhitectur„

(1) Societ„˛ile civile profesionale se constituie, Ón
condi˛iile legii, de c„tre 2 sau mai mul˛i arhitec˛i cu drept
de semn„tur„, prin contract de societate Ónregistrat la filiala
teritorial„ a Ordinului.
(2) Raporturile contractuale se nasc Óntre client ∫i
societatea civil„ profesional„, indiferent care dintre arhitec˛ii
asocia˛i sau salaria˛i Óndepline∫te serviciul profesional.
(3) Œn cadrul societ„˛ilor civile profesionale, patrimoniul
este comun ∫i apar˛ine asocia˛ilor Ón cote-p„r˛i stabilite prin
contractul de societate.
(4) Contractul de societate civil„ profesional„ de
arhitectur„ ∫i statutul acesteia sunt Óncheiate Ón form„
scris„ Óntre arhitec˛ii asocia˛i, cu respectarea contractuluicadru stabilit de Consiliul na˛ional al Ordinului.

Toate formele de exercitare a profesiei de arhitect sunt
supuse urm„toarelor principii:
a) patrimoniul comun este afectat exclusiv activit„˛ii
profesionale;
b) obliga˛ia de a comunica Ón scris filialei teritoriale
modific„rile privind asocierea revine titularului biroului
individual sau coordonatorului birourilor asociate ∫i
societ„˛ilor civile profesionale;
c) Ón cazul neÓn˛elegerilor dintre arhitec˛i privind formele
de exercitare a profesiei se va cere concilierea de c„tre
pre∫edintele filialei teritoriale, conciliere pe care acesta o
va face personal sau prin delegare a unui consilier al
filialei teritoriale, Ón termen de cel mult 14 zile; dac„
aceast„ conciliere nu stinge litigiul dintre p„r˛i, acestea se
pot adresa justi˛iei;
d) toate formele de exercitare a profesiei pot angaja
personal auxiliar, dar este interzis„ angajarea ca personal
auxiliar a arhitec˛ilor diploma˛i.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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ARTICOLUL 87

d) suspendarea pe o perioad„ de 6—12 luni a calit„˛ii
de membru al Ordinului.

Procedura de Ónregistrare a formelor de exercitare
a profesiei de arhitect

ARTICOLUL 90

(1) Cererile de Ónregistrare a formelor de exercitare a
profesiei pot fi respinse numai Ón cazul Ón care
documentele depuse nu cuprind toate men˛iunile prev„zute
Ón prezentul regulament sau con˛in dispozi˛ii contrare legii
∫i statutului profesiei.
(2) Œn eviden˛a filialei se vor arhiva toate documentele
depuse de titulari, precum ∫i dovada de Ónregistrare emis„,
Óntr-un dosar de eviden˛„ care se deschide pentru fiecare
birou individual, asociere de birouri sau societate civil„
profesional„.

Instan˛e disciplinare

Instan˛ele disciplinare sunt:
a) comisia teritorial„ de disciplin„;
b) Comisia na˛ional„ de disciplin„.
CAPITOLUL II
Func˛ionarea comisiilor teritoriale de disciplin„
ARTICOLUL 91
Comisiile teritoriale de disciplin„

(1) Œn fiecare filial„ teritorial„ se organizeaz„ ∫i
func˛ioneaz„ o comisie teritorial„ de disciplin„,
independent„ de forurile de conducere ale filialei teritoriale.
Comisiile teritoriale de disciplin„ vor fi compuse din:
a) 5 membri, dintre care 3 titulari ∫i 2 suplean˛i pentru
filialele teritoriale care au p‚n„ la 250 de membri;
b) 7 membri, dintre care 5 titulari ∫i 2 suplean˛i pentru
filialele teritoriale care au Óntre 251 ∫i 1.000 de membri;
c) 13 membri, dintre care 9 titulari ∫i 4 suplean˛i pentru
filialele care au peste 1.000 de membri.
(2) Cel pu˛in dou„ treimi din num„rul membrilor
comisiilor teritoriale de disciplin„ vor fi arhitec˛i cu drept de
semn„tur„.
(3) Membrii comisiilor teritoriale de disciplin„ sunt ale∫i
de conferin˛a teritorial„ a filialei, pe o perioad„ de 4 ani.
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TITLUL VIII
R„spunderea disciplinar„
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(1) Membrii Ordinului r„spund disciplinar pentru
nerespectarea prevederilor Legii nr. 184/2001, republicat„,
ale prezentului regulament, ale codului deontologic al
profesiei, ale hot„r‚rilor proprii adoptate de forurile de
conducere abilitate ale Ordinului, precum ∫i pentru orice
abateri s„v‚r∫ite Ón leg„tur„ cu profesia sau Ón afara
acesteia care aduc prejudicii prestigiului profesiei sau
Ordinului.
(2) Protec˛ia onoarei ∫i prestigiului profesiei, respectarea
legii, a statutului profesiei ∫i a deciziilor obligatorii ale
forurilor de conducere ale profesiei sunt Óncredin˛ate
organelor profesiei constituite potrivit dispozi˛iilor legii.
(3) R„spunderea disciplinar„ a arhitectului nu exclude
r„spunderea civil„, penal„ sau administrativ„ a acestuia.
(4) Dup„ un an de la aplicarea deciziei de retragere
definitiv„ a dreptului de semn„tur„ sau a calit„˛ii de
membru al Ordinului, cel Ón cauz„ poate cere reexaminarea
deciziei. Œn caz de respingere, o nou„ cerere nu poate fi
f„cut„ dec‚t dup„ un an.
(5) Œn cazul Ón care instan˛ele judec„tore∫ti pronun˛„
hot„r‚ri definitive de condamnare a unui arhitect cu drept
de semn„tur„ pentru fapte penale legate de exercitarea
profesiei sau aplic„ pedeapsa complementar„ a interdic˛iei
de exercitare a profesiei, o copie a dispozitivului hot„r‚rii
va fi comunicat„ filialei Ordinului.
(6) Œn condi˛iile neÓnceperii procedurii de judecare a
abaterilor de c„tre comisiile de disciplin„, aplicarea sanc˛iunilor
se prescrie Ón termen de 2 ani de la s„v‚r∫irea lor.
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R„spunderea disciplinar„

ARTICOLUL 89
Sanc˛iunile disciplinare

Sanc˛iunile disciplinare sunt:
a) avertismentul;
b) votul de blam;
c) suspendarea pe o perioad„ de 6—12 luni a dreptului
de semn„tur„;

ARTICOLUL 92
Organizarea ∫i func˛ionarea comisiilor teritoriale de disciplin„

(1) Comisia teritorial„ de disciplin„ se organizeaz„ ∫i Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea Ón conformitate cu dispozi˛iile Legii
nr. 184/2001, republicat„, ale prezentului regulament ∫i ale
codului deontologic.
(2) Membrii comisiilor teritoriale de disciplin„ se aleg de
conferin˛a teritorial„ dintre arhitec˛ii cu o vechime de
minimum 10 ani Ón profesie.
(3) Comisia teritorial„ de disciplin„ se Óntrune∫te:
— pentru prima dat„, Ón termen de 15 zile de la
alegere, pentru desemnarea pre∫edintelui;
— Ón ∫edin˛e de lucru, la convocarea pre∫edintelui.
(4) Un angajat al filialei, desemnat de consiliul de
conducere teritorial, Óndepline∫te func˛ia de secretar al
comisiei teritoriale de disciplin„.
ARTICOLUL 93
Atribu˛iile comisiei teritoriale de disciplin„

(1) Comisia teritorial„ de disciplin„ judec„, Ón prim„
instan˛„, abaterile disciplinare s„v‚r∫ite de arhitec˛ii ∫i
conductorii arhitec˛i Ónscri∫i Ón filial„.
(2) Comisia teritorial„ de disciplin„ hot„r„∫te aplicarea
sanc˛iunilor prev„zute la art. 38 alin. (2) lit. a) ∫i b) din
Legea nr. 184/2001, republicat„.
(3) Pentru sanc˛iunile prev„zute la art. 38 alin. (2)
lit. c)—d) din Legea nr. 184/2001, republicat„, comisia
teritorial„ de disciplin„ propune sanc˛iunea ∫i Ónainteaz„
dosarul c„tre Comisia na˛ional„ de disciplin„.
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ARTICOLUL 94

ARTICOLUL 98

Atribu˛iile pre∫edintelui comisiei teritoriale de disciplin„

Completarea comisiei teritoriale de disciplin„

are
de

Locurile r„mase vacante se completeaz„ cu membrii
suplean˛i sau cu arhitec˛i candida˛i la comisia teritorial„ de
disciplin„ Ón cadrul conferin˛ei teritoriale, Ón ordinea
num„rului de voturi ob˛inute.

de

ARTICOLUL 99

de

Hot„r‚rile ∫i rezolu˛iile comisiei teritoriale de disciplin„

ale

(1) Hot„r‚rile se adopt„ Ón cauzele disciplinare cu
majoritatea voturilor membrilor completului.
(2) Hot„r‚rile se adopt„ ca urmare a parcurgerii procedurii
de judecare a abaterilor, prev„zut„ Ón prezentul regulament,
completat cu prevederile Codului de procedur„ civil„.
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(3) Rezolu˛iile se adopt„ Ón probleme de organizare,
discutate de plenul comisiei teritoriale de disciplin„, Ón
cadrul ∫edin˛elor cu caracter administrativ.
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(4) Rezolu˛iile se adopt„ cu votul majorit„˛ii simple. Œn
caz de balotaj al votului membrilor comisiei, votul
pre∫edintelui comisiei teritoriale de disciplin„ va prevala.
ARTICOLUL 100
Arhiva

ra

(1) Completul de judecat„ al comisiei teritoriale de
disciplin„ este alc„tuit din 3 membri.
(2) Pre∫edintele comisiei teritoriale de disciplin„ va
desemna pentru fiecare cauz„ un complet de judecat„,
precum ∫i pre∫edintele acestuia.
(3) Prezen˛a membrilor completului, precum ∫i
respectarea orei de Óncepere a ∫edin˛ei sunt obligatorii.
(4) Din completele de judecat„ nu pot face parte so˛ul
sau rudele ori afinii p‚n„ la gradul 3 inclusiv ai arhitectului
trimis Ón judecat„, precum ∫i ai celui care a declan∫at prin
pl‚ngere procedura disciplinar„.
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Completul de judecat„
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ARTICOLUL 95

tu

Pre∫edintele comisiei teritoriale de disciplin„
urm„toarele atribu˛ii:
a) coordoneaz„ activitatea comisiei teritoriale
disciplin„;
b) alc„tuie∫te completele de judecat„;
c) programeaz„ ∫edin˛ele comisiei teritoriale
disciplin„;
d) organizeaz„ eviden˛ele comisiei teritoriale
disciplin„;
e) organizeaz„ activit„˛ile cu caracter administrativ
comisiei teritoriale de disciplin„.
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(1) Toate materialele necesare ∫edin˛elor comisiei
teritoriale de disciplin„, indiferent c„ sunt administrative sau
de judecat„ disciplinar„, se vor redacta, multiplica ∫i
comunica de c„tre secretarul comisiei, cu sprijinul
secretariatului filialei.
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ARTICOLUL 96
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Atribu˛iile pre∫edintelui completului de judecat„

(2) Comisia teritorial„ de disciplin„ ˛ine, prin grija
secretarului s„u, urm„toarele registre:
a) Registrul de procese-verbale ∫i rezolu˛ii ale ∫edin˛elor
administrative din plenul comisiei teritoriale de disciplin„;
b) Registrul general al cauzelor disciplinare Ón care se
Ónregistreaz„ fiecare cauz„.
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Pre∫edintele completului de judecat„ are urm„toarele
atribu˛ii:
a) planific„ ∫i comunic„ membrilor completului de
judecat„, cu cel pu˛in 3 zile Ónainte de data reuniunii,
rapoartele scrise asupra problemelor ce urmeaz„ a fi
discutate la urm„toarea ∫edin˛„, Ón func˛ie de ordinea de
zi aprobat„ la ∫edin˛a anterioar„;
b) face prezen˛a membrilor completului de judecat„ ∫i
apelul p„r˛ilor la Ónceputul fiec„rei ∫edin˛e;
c) conduce dezbaterile, d„ cuv‚ntul p„r˛ilor, precum ∫i
celorlal˛i membri ai completului de judecat„ ∫i asigur„
disciplina ∫edin˛ei.
ARTICOLUL 97
Sanc˛iuni administrative pentru abaterile membrilor
comisiei teritoriale de disciplin„

Œn cazul Ón care membrii comisiei teritoriale de disciplin„
absenteaz„ nemotivat de la ∫edin˛ele acesteia ori nu Ó∫i
Óndeplinesc atribu˛iile care le revin potrivit calit„˛ii lor,
consiliul de conducere al filialei, la propunerea pre∫edintelui
comisiei teritoriale de disciplin„, le va aplica urm„toarele
sanc˛iuni administrative:
a) avertisment scris;
b) vot de blam la 3 abateri;
c) excludere din comisia teritorial„ de disciplin„ dup„
aplicarea primelor dou„ sanc˛iuni.

ARTICOLUL 101
Contesta˛iile Ómpotriva hot„r‚rilor comisiei teritoriale
de disciplin„

Œmpotriva hot„r‚rii comisiei teritoriale de disciplin„, prin
care s-a aplicat una dintre sanc˛iunile disciplinare prev„zute
la art. 38 alin. (2) lit. a) ∫i b) din Legea nr. 184/2001,
republicat„, se poate formula contesta˛ie la Comisia
na˛ional„ de disciplin„ Ón termen de 30 de zile de la data
comunic„rii hot„r‚rii.
ARTICOLUL 102
Aplicarea hot„r‚rilor disciplinare

Aplicarea hot„r‚rilor disciplinare prev„zute la art. 38
alin. (2) lit. a) ∫i b) din Legea nr. 184/2001, republicat„, se
face de c„tre Colegiul director sau consiliul filialei
teritoriale, dup„ caz.
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Atribu˛iile pre∫edintelui completului de judecat„
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Pre∫edintele de ∫edin˛„ are urm„toarele atribu˛ii:
a) planific„ ∫i comunic„ membrilor completului de
judecat„, cu cel pu˛in 3 zile Ónainte de data reuniunii,
rapoartele scrise asupra problemelor ce urmeaz„ a fi
discutate la urm„toarea ∫edin˛„ (situa˛ia de fapt ∫i de
drept, f„r„ a se pronun˛a asupra cauzei), Ón func˛ie de
ordinea de zi aprobat„ la ∫edin˛a anterioar„;
b) face prezen˛a membrilor completului de judecat„ ∫i
apelul p„r˛ilor la Ónceputul fiec„rei ∫edin˛e;
c) conduce dezbaterile, d„ cuv‚ntul p„r˛ilor, precum ∫i
celorlal˛i membri ai completului de judecat„ ∫i asigur„
disciplina ∫edin˛ei.
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ARTICOLUL 104

ARTICOLUL 107

or

(1) Comisia na˛ional„ de disciplin„ se organizeaz„ ∫i Ó∫i
desf„∫oar„ activitatea Ón conformitate cu dispozi˛iile Legii
nr. 184/2001, republicat„, ∫i ale prezentului regulament.
(2) Comisia na˛ional„ de disciplin„ func˛ioneaz„
independent de forurile de conducere ale Ordinului.
(3) Comisia na˛ional„ de disciplin„ este alc„tuit„ din
5 titulari ∫i 4 suplean˛i cu minimum 10 ani vechime, din
care cel pu˛in 3 sunt arhitec˛i cu drept de semn„tur„, ale∫i
de Conferin˛a na˛ional„ a Ordinului.
(4) Comisia na˛ional„ de disciplin„ se Óntrune∫te:
— pentru prima dat„ Ón termen de 15 zile de la
alegerea ei ∫i desemneaz„ din r‚ndul membrilor s„i, prin
vot secret, pre∫edintele;
— Ón ∫edin˛e de lucru, la convocarea pre∫edintelui.
(5) Un angajat al Ordinului, desemnat de Colegiul director,
Óndepline∫te func˛ia de secretar al Comisiei na˛ionale de
disciplin„, calitate Ón care p„streaz„, ˛ine eviden˛ele ∫i
efectueaz„ lucr„rile necesare Ón vederea desf„∫ur„rii activit„˛ii
Comisiei na˛ionale de disciplin„, sub Óndrumarea pre∫edintelui.

el

Comisia na˛ional„ de disciplin„

an

ARTICOLUL 103

urgen˛„ un Ónlocuitor dintre ceilal˛i membri ai Comisiei
na˛ionale de disciplin„.
(4) Pre∫edintele Comisiei na˛ionale de disciplin„ va
desemna pentru fiecare ∫edin˛„ un pre∫edinte de ∫edin˛„,
astfel Ónc‚t s„ asigure participarea tuturor membrilor la
activitatea acesteia.
(5) Din completele de judecat„ nu pot face parte so˛ul
sau rudele ori afinii p‚n„ la gradul 3 inclusiv ai arhitectului
trimis Ón judecat„, precum ∫i ai celui care a declan∫at prin
pl‚ngere procedura disciplinar„.
(6) Din completul de judecat„ Ón apel nu pot face parte
membri ai Comisiei na˛ionale de disciplin„ care au judecat
cauza Ón fond. Componen˛a completului de judecat„ Ón
apel va fi completat„ cu membri suplean˛i ai comisiei ale∫i
de Conferin˛a na˛ional„.
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CAPITOLUL III
Func˛ionarea Comisiei na˛ionale de disciplin„
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Comisia na˛ional„ de disciplin„ judec„ abaterile pentru
care comisiile teritoriale de disciplin„ au propus, potrivit
art. 38 alin. (4) din Legea nr. 184/2001, republicat„,
aplicarea uneia dintre sanc˛iunile prev„zute de art. 38
alin. (2) lit. c) ∫i d) din aceea∫i lege, precum ∫i:
a) Ón fond, Ón complet de 3 membri, abaterile disciplinare
s„v‚r∫ite de membrii forurilor de conducere ale filialelor ∫i
ale Ordinului;
b) Ón recurs, Ón complet de 5 membri:
— contesta˛iile Ómpotriva hot„r‚rilor comisiilor teritoriale
de disciplin„ prin care s-a aplicat una dintre sanc˛iunile
disciplinare prev„zute la art. 89 lit. a) ∫i b);
— contesta˛iile Ómpotriva hot„r‚rilor pronun˛ate Ón fond
de Comisia na˛ional„ de disciplin„.
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a

Competen˛a Comisiei na˛ionale de disciplin„

tu
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ARTICOLUL 105
Atribu˛iile pre∫edintelui Comisiei na˛ionale de disciplin„

Pre∫edintele Comisiei na˛ionale de disciplin„ are
urm„toarele atribu˛ii:
a) coordoneaz„ activitatea Comisiei na˛ionale de
disciplin„;
b) alc„tuie∫te complete de judecat„;
c) programeaz„ ∫edin˛ele Comisiei na˛ionale de disciplin„;
d) organizeaz„ eviden˛ele Comisiei na˛ionale de disciplin„;
e) organizeaz„ activit„˛ile cu caracter administrativ ale
Comisiei na˛ionale de disciplin„.
ARTICOLUL 106
Completul de judecat„

(1) Completul de judecat„ al Comisiei na˛ionale de
disciplin„ este alc„tuit din 3 membri Ón fond ∫i 5 membri Ón
apel, desemna˛i de pre∫edintele comisiei.
(2) Prezen˛a membrilor completului, precum ∫i
respectarea orei de Óncepere a ∫edin˛ei sunt obligatorii.
(3) Absen˛a poate fi motivat„ Ón situa˛ii excep˛ionale.
Œntr-o asemenea ipotez„, pre∫edintele va desemna de

ARTICOLUL 108
Sanc˛iuni administrative pentru abaterile membrilor
Comisiei na˛ionale de disciplin„

Œn cazul Ón care membrii Comisiei na˛ionale de disciplin„
absenteaz„ nemotivat de la ∫edin˛ele comisiei ori nu Ó∫i
Óndeplinesc atribu˛iile care le revin potrivit calit„˛ii lor, Consiliul
na˛ional al Ordinului, la propunerea pre∫edintelui Comisiei
na˛ionale de disciplin„, le va aplica urm„toarele sanc˛iuni:
a) avertisment scris;
b) vot de blam la 3 abateri;
c) excludere din Comisia na˛ional„ de disciplin„ dup„
aplicarea primelor dou„ sanc˛iuni.
ARTICOLUL 109
Completarea Comisiei na˛ionale de disciplin„

Locurile r„mase vacante se completeaz„ cu membri
suplean˛i sau cu arhitec˛i candida˛i la Comisia na˛ional„ de
disciplin„ Ón cadrul Conferin˛ei na˛ionale, Ón ordinea
num„rului de voturi ob˛inute.
ARTICOLUL 110
Hot„r‚rile ∫i rezolu˛iile Comisiei na˛ionale de disciplin„

(1) Hot„r‚rile se adopt„ potrivit procedurilor de judecat„
a abaterilor, proceduri care se completeaz„ cu prevederile
Codului de procedur„ civil„.
(2) Comisia na˛ional„ de disciplin„ dezbate problemele
de organizare Ón cadrul ∫edin˛elor cu caracter administrativ
∫i adopt„ rezolu˛ii cu votul majorit„˛ii simple.
ARTICOLUL 111
Arhiva

(1) Toate materialele necesare ∫edin˛elor Comisiei
na˛ionale de disciplin„, indiferent c„ sunt administrative sau
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de judecat„ disciplinar„, se vor redacta, multiplica ∫i
comunica de c„tre secretarul comisiei, cu sprijinul
secretariatului Ordinului.
(2) Comisia na˛ional„ de disciplin„ ˛ine, prin grija
secretarului, urm„toarele registre:
a) Registrul de procese-verbale ∫i rezolu˛ii;
b) Registrul general al cauzelor disciplinare Ón care se
Ónregistreaz„ fiecare cauz„.
ARTICOLUL 112
Contesta˛iile Ómpotriva hot„r‚rilor Comisiei na˛ionale
de disciplin„

ARTICOLUL 116
Citarea p„r˛ilor ∫i fixarea termenului pentru ∫edin˛a de judecat„

(1) Arhitectul Ómpotriva c„ruia s-a f„cut sesizarea este
citat Ón scris, prin scrisoare recomandat„ cu confirmare de
primire, trimis„ la sediul profesional al acestuia, cu 30 de
zile Ónaintea datei fixate pentru ∫edin˛a de judecat„.
Sesizarea ∫i Ónscrisurile aflate la dosar, Ón copie, se
anexeaz„ la cita˛ie.
(2) Autorul sesiz„rii este citat Ón acela∫i mod ∫i la
aceea∫i dat„.
(3) Refuzul de a da curs cita˛iei nu Ómpiedic„
desf„∫urarea judec„rii.
(4) NeÓndeplinirea procedurii de citare duce la anularea
hot„r‚rii.
(5) P„r˛ile pot s„ ia cuno∫tin˛„ de dosar Ón orice stare a
pricinii.
ARTICOLUL 117
™edin˛ele completului de judecat„

ce

Œmpotriva hot„r‚rii Comisiei na˛ionale de disciplin„, prin
care s-a aplicat o sanc˛iune disciplinar„ prev„zut„ la
art. 38 alin. (2) din Legea nr. 184/2001, republicat„, se
poate formula contesta˛ie la instan˛a judec„toreasc„ de
contencios administrativ competent„, Ón termen de 30 de
zile de la data comunic„rii hot„r‚rii.
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(1) ™edin˛a completului de judecat„ nu este public„.
(2) La primul termen, cu procedura complet„, p„r˛ile pot
formula cereri pentru lips„ de ap„rare.
(3) Lipsa p„r˛ilor legal citate nu Ómpiedic„ judecata.
Instan˛a disciplinar„ se va pronun˛a pe baza probelor aflate
la dosarul cauzei.
(4) Pre∫edintele completului de judecat„ conduce
dezbaterile. Acesta va lua declara˛ii p„r˛ilor ∫i martorilor.
(5) La finalul dezbaterilor, pre∫edintele va da cuv‚ntul
autorului sesiz„rii ∫i apoi arhitectului Ómpotriva c„ruia s-a
formulat sesizarea.
(6) Procesul-verbal al fiec„rei ∫edin˛e de judecat„
disciplinar„ va fi Óntocmit de secretarul comisiei de
disciplin„ ∫i va fi semnat de c„tre to˛i membrii completului.
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CAPITOLUL IV
Reguli de procedur„
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Aplicarea hot„r‚rilor disciplinare prev„zute la art. 38
alin. (2) din Legea nr. 184/2001, republicat„, se face de
Consiliul na˛ional al Ordinului, Ón baza hot„r‚rii Comisiei
na˛ionale de disciplin„.
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Sesizarea ∫i con˛inutul acesteia
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(1) Pl‚ngerea Ómpotriva unui arhitect se adreseaz„
comisiei teritoriale de disciplin„ a filialei din care face parte
arhitectul. Œn cazul arhitec˛ilor care fac parte din forurile de
conducere ale Ordinului sau filialelor, pl‚ngerea se va face
la Comisia na˛ional„ de disciplin„.
(2) Consiliul de conducere teritorial ∫i Consiliul na˛ional
pot sesiza comisia de disciplin„ competent„ cu privire la
abaterile s„v‚r∫ite de membrii Ordinului.
(3) Sesizarea, Ón dou„ exemplare, trebuie s„ cuprind„:
a) numele, prenumele ∫i adresa persoanei, respectiv
denumirea forului de conducere care face sesizarea;
b) numele, prenumele ∫i, dup„ caz, num„rul de
Ónregistrare Ón Tabloul Na˛ional al Arhitec˛ilor ∫i adresa
persoanei Ómpotriva c„reia se introduce pl‚ngerea;
c) descrierea situa˛iei de fapt ∫i de drept;
d) probele pe care se Óntemeiaz„ cererea, anexate Ón
copie;
e) semn„tura.
(4) Œn cazul Ón care sesizarea se face de c„tre un for
de conducere, se anexeaz„ o copie a procesului-verbal al
∫edin˛ei Ón care s-a luat hot„r‚rea de a sesiza comisia de
disciplin„.
ARTICOLUL 115
Primirea sesiz„rii de c„tre pre∫edintele comisiei de disciplin„

(1) Pre∫edintele comisiei de disciplin„ va examina dac„
sesizarea primit„ Óndepline∫te condi˛iile prev„zute la
art. 114. Œn caz afirmativ, va fixa termen ∫i va cita p„r˛ile.
(2) Dac„ sesizarea nu Óndepline∫te condi˛iile, aceasta va
fi returnat„ celui care a depus-o, cu solicitarea de a fi
ref„cut„ potrivit prezentului regulament.

ARTICOLUL 118
Dreptul la ap„rare

(1) Dreptul la ap„rare este garantat.
(2) Arhitectul trebuie s„ se Ónf„˛i∫eze personal Ón fa˛a
comisiei de disciplin„; el nu poate fi reprezentat, dar poate
fi asistat de un arhitect ∫i/sau de un avocat.
(3) Membrii comisiei de disciplin„ nu pot fi ap„r„tori.
(4) Dac„ cel Ón cauz„ nu se prezint„, completul de
judecat„ apreciaz„ suveran dac„ se poate trece la
dezbateri.
ARTICOLUL 119
Completul de judecat„

Completul de judecat„ poate judeca numai Ón prezen˛a
tuturor membrilor.
ARTICOLUL 120
Deliberarea

(1) Hot„r‚rile se adopt„ cu votul majorit„˛ii membrilor
comisiei de disciplin„ care au participat la judecata cauzei.
(2) Œn cazul Ón care comisia de disciplin„ consult„ un
jurist asupra problemelor de drept Ón discu˛ie, acesta va
r„spunde oral sau Ón scris ∫i nu va participa la dezbaterile
comisiei de disciplin„.
(3) Rezultatul deliber„rilor asupra solu˛iei se
consemneaz„ Ón scris ∫i se semneaz„ de to˛i membrii
comisiei de disciplin„ care au participat la judecat„.
(4) Comisia de disciplin„ poate pronun˛a una dintre
urm„toarele solu˛ii:
a) admiterea sesiz„rii;
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b) respingerea sesiz„rii;
c) admiterea contesta˛iei formulate Ómpotriva hot„r‚rilor
pronun˛ate Ón fond de comisiile teritoriale de disciplin„ sau
de Comisia na˛ional„ de disciplin„;
d) respingerea contesta˛iei formulate Ómpotriva hot„r‚rilor
pronun˛ate Ón fond de comisiile teritoriale de disciplin„ sau
de Comisia na˛ional„ de disciplin„.
ARTICOLUL 121

ARTICOLUL 123
Efectele hot„r‚rilor disciplinare

(1) Hot„r‚rea disciplinar„ r„mas„ definitiv„ are, fa˛„ de
p„r˛i ∫i de forurile organiza˛iei, autoritate de lucru judecat.
(2) Dispozi˛iile privitoare la procedura de judecare a
abaterilor prev„zute Ón prezentul regulament se
completeaz„ cu prevederile Codului de procedur„ civil„.

Redactarea hot„r‚rilor

ARTICOLUL 124

(1) Dup„ pronun˛area hot„r‚rii, aceasta trebuie s„ fie
redactat„ Ón termen de 15 zile lucr„toare.
(2) Hot„r‚rea trebuie s„ cuprind„:
— numele pre∫edintelui de ∫edin˛„, al membrilor
completului ∫i al secretarului;
— numele, prenumele sau denumirea p„r˛ilor;
— sus˛inerile p„r˛ilor;
— re˛inerea situa˛iei de fapt;
— motivarea solu˛iei Ón fapt ∫i Ón drept;
— dispozitivul hot„r‚rii (solu˛ia pronun˛at„ Ón cauz„);
— calea de atac;
— data pronun˛„rii;
— semn„turile membrilor completului de judecat„ ∫i cea
a secretarului.
(3) Hot„r‚rile se redacteaz„ de un membru al
completului de judecat„, desemnat de pre∫edintele de
∫edin˛„, ajutat de secretar.
(4) C‚nd nu exist„ unanimitate, membrul completului de
judecat„ aflat Ón inferioritate este obligat s„ Ó∫i motiveze Ón
scris opinia separat„, care se va ata∫a la hot„r‚re.

Executarea sanc˛iunilor disciplinare

(1) Hot„r‚rile definitive sunt imediat executorii.
(2) Colegiul director sau consiliul de conducere teritorial,
dup„ caz, ∫i Consiliul na˛ional vor stabili data la care
sanc˛iunile Ónceteaz„.
ARTICOLUL 125
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Arhivarea documentelor
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Toate documentele comisiilor teritoriale de disciplin„ sau
ale Comisiei na˛ionale de disciplin„ se arhiveaz„ potrivit
unui regulament intern aprobat de acestea.
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TITLUL IX
Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale

Intrarea Ón vigoare
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ARTICOLUL 126
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ARTICOLUL 122
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Comunicarea hot„r‚rilor
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Fiecare hot„r‚re disciplinar„ este notificat„ Ón termen de
15 zile de la redactare p„r˛ilor, pre∫edintelui filialei
teritoriale ∫i pre∫edintelui Ordinului, prin scrisoare
recomandat„ cu confirmare de primire.

(1) Prezentul regulament intr„ Ón vigoare la data
adopt„rii acestuia Ón Conferin˛a na˛ional„.
(2) Dispozi˛iile referitoare la num„rul membrilor ale∫i Ón
forurile de conducere se vor aplica dup„ expirarea
mandatului 2002—2006.
(3) Mandatul comisiilor Ordinului alese Ón 2002
Ónceteaz„ Ón 2006.
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Pre∫edintele Ordinului Arhitec˛ilor din Rom‚nia,
™erban Sturdza
CODUL DEONTOLOGIC
al profesiei de arhitect

Crea˛ia arhitectural„, expresie a culturii, este o activitate aflat„ Ón serviciul dezvolt„rii umane, cu implica˛ii sociale,
economice ∫i culturale asupra mediului natural ∫i construit ∫i asupra calit„˛ii vie˛ii.
Prezentul cod deontologic este Óntocmit Ón temeiul prevederilor art. 20 lit. b), art. 28 alin. (1) lit. a) ∫i art. 46
alin. (2) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea ∫i exercitarea profesiei de arhitect, republicat„.
CAPITOLUL I
Principii generale
Art. 1. — Codul deontologic al profesiei de arhitect
cuprinde normele de conduit„ obligatorii Ón leg„tur„ cu
exerci˛iul drepturilor ∫i Óndatoririlor arhitectului ca
profesionist.
Art. 2. — Respectarea Óntru totul a prevederilor
prezentului cod constituie obliga˛ie profesional„ ∫i moral„
ferm„ pentru fiecare arhitect membru al Ordinului
Arhitec˛ilor din Rom‚nia.
Art. 3. — Arhitectul practician are obliga˛ia de a-∫i
exercita profesia conform tuturor prevederilor legale Ón

vigoare, precum ∫i regulilor artei ∫i ∫tiin˛ei arhitecturale. Œn
acest scop, Ón decursul activit„˛ii sale profesionale:
1. arhitectul este obligat s„ promoveze ∫i s„ men˛in„
standarde profesionale c‚t mai ridicate, care s„ asigure
realizarea de construc˛ii ∫i amenaj„ri urbane func˛ionale,
estetice ∫i conforme exigen˛elor de siguran˛„ ∫i calitate
prescrise de legisla˛ia Ón construc˛ii ∫i de normele tehnice
Ón domeniu;
2. arhitectul este dator s„ Ó∫i Ómbog„˛easc„ cuno∫tin˛ele
profesionale ∫i s„ caute Ón mod consecvent s„ ridice
standardele artistice, ale educa˛iei, cercet„rii ∫i practicii
arhitecturale;
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Art. 13. — Arhitectul este obligat s„ p„streze
confiden˛ialitatea privind inten˛iile ∫i interesele clientului s„u
Ón leg„tur„ cu lucr„rile proiectate sau Ón curs de execu˛ie,
dac„ nu exist„ aprobarea expres„ a clientului, cu excep˛ia
celor care sunt de interes public.
Art. 14. — Obiectul secretului Ól constituie tot ceea ce
arhitectul, Ón calitatea lui de profesionist, a aflat direct sau
indirect Ón leg„tur„ cu via˛a intim„ a beneficiarului, a
familiei, a apar˛in„torilor ∫i a celor privind o societate sau
o institu˛ie, cu excep˛ia informa˛iilor care constituie
infrac˛iuni.
Art. 15. — P„strarea secretului profesional de c„tre
colaboratorii ori angaja˛ii arhitectului este o obliga˛ie a
acestora ∫i a arhitectului. Aceea∫i obliga˛ie revine organelor
profesiei de arhitect ∫i angaja˛ilor acestora cu privire la
informa˛iile cunoscute de ace∫tia Ón func˛iile pe care le de˛in.
Art. 16. — Nu constituie o abatere situa˛ia Ón care
legea sau o curte judec„toreasc„ oblig„ arhitectul s„
dezv„luie aspecte cuprinse Ón secretul profesional. Poli˛ia
sau procuratura nu poate Ónlocui decizia judec„toreasc„.
Art. 17. — Arhitectul r„spunde disciplinar pentru
dest„inuirea secretului profesional.
Art. 18. — Secretul profesional persist„ ∫i dup„
Óncetarea contractului.
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Art. 5. — Libertatea ∫i independen˛a profesiei de
arhitect sunt atribute exclusive ale persoanei care exercit„
aceast„ profesie, Ón temeiul legii ∫i al prezentului cod.
Art. 6. — (1) Arhitectul are libertate absolut„ Ón folosirea
limbajelor arhitecturale ∫i estetice pe care le crede
adecvate, cu respectarea legilor ∫i obliga˛iilor fa˛„ de
societate, precum ∫i a interesului public.
(2) Œn exercitarea profesiei, arhitectul nu poate fi supus
niciunei presiuni din partea autorit„˛ilor publice sau a altor
persoane fizice ori juridice.
(3) Independen˛a arhitectului nu poate prejudicia
interesele clientului s„u.
(4) Arhitectul este dator s„ dea clientului s„u sfaturi
corespunz„toare prevederilor legale ∫i crezului s„u
profesional.
Art. 7. — Orice arhitect este r„spunz„tor pentru fiecare
dintre actele sale profesionale.
Art. 8. — Arhitectul poart„ Óntreaga r„spundere artistic„
∫i tehnic„ a lucr„rilor proiectate ∫i care Ói intr„ Ón
competen˛„ conform legii ∫i Ón care are angajat„ Óntreaga
sa reputa˛ie. Clientul trebuie deci s„ Ói lase complet„
libertate, at‚t pentru compozi˛ia tehnico-artistic„, c‚t ∫i
pentru detalii, culori, materiale etc., Ón limita pre˛urilor ce se
fixeaz„ de comun acord. Orice interven˛ie a clientului Ón
domeniul artistic ∫i tehnic al arhitectului este de natur„ s„
Ól exonereze pe acesta de responsabilitate.
Art. 9. — Arhitectul are Óndatorirea de a trata cu
maxim„ responsabilitate obliga˛iile asumate prin contracte.
Art. 10. — Œn activitatea arhitectural„ ce se desf„∫oar„
Ón echip„, r„spunderea apar˛ine ∫efului echipei ∫i
arhitectului care efectueaz„ direct actul, Ón limitele
competen˛ei care i-a fost atribuit„ de ∫eful echipei.
Art. 11. — (1) Arhitectul are obliga˛ia ca pe proiectele
pe care le-a realizat s„ Ó∫i men˛ioneze explicit titlul, numele
∫i calitatea Ón care le-a Óntocmit.
(2) Sunt interzise:
— atribuirea de calit„˛i nereale;
— semn„tura de complezen˛„, Ón˛eleg‚nd prin aceasta
semn„tura arhitectului cu drept de semn„tur„ Ón cartu∫ul
plan∫elor de arhitectur„ atunci c‚nd la rubrica îproiectat“
semneaz„ o alt„ categorie profesional„ dec‚t arhitect sau
conductor arhitect;
— uzurparea drepturilor de autor;
— plagiatul.
(3) Arhitectul are acelea∫i obliga˛ii ∫i interdic˛ii ∫i Ón
cazul unei lucr„ri teoretice.
Art. 12. — Un arhitect nu poate refuza dreptul unui
confrate de a-∫i men˛iona explicit numele ∫i calitatea pe

Secretul profesional
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PARTEA I
Independen˛a profesional„ ∫i responsabilitatea arhitectului

PARTEA a II-a

ite

CAPITOLUL II
Obliga˛ii generale

proiectele ∫i lucr„rile pe care acesta le-a realizat sau la
care a colaborat.

tu

3. arhitectul trebuie s„ fie receptiv la Ómbog„˛irea
limbajului arhitectural prin promovarea ∫i integrarea Ón
proiectele lui a artelor complementare crea˛iei de
arhitectur„ ∫i a noilor tehnologii;
4. arhitectul nu va promova Ón lucr„rile sale dec‚t acele
materiale ∫i tehnologii care corespund standardelor de
excelen˛„ pentru lucrarea ∫i bugetul avizat ∫i despre care
are deplin„ cuno∫tin˛„ sau care nu sunt folosite cu acordul
beneficiarilor.
Art. 4. — Onestitatea, obiectivitatea ∫i bunele inten˛ii ale
arhitectului trebuie s„ fie deasupra oric„rei suspiciuni.

29

PARTEA a III-a
Reguli de comportament Ón activitatea arhitectural„

Art. 19. — Pentru aceea∫i lucrare arhitectul nu poate
Óndeplini activitatea de concep˛ie sau coordonare ∫i pe cea
de verificare sau avizare.
Art. 20. — Arhitectul se va pronun˛a cu maxim„
obiectivitate asupra documentelor ce Ói sunt supuse spre
analiz„, indiferent de interesele sau divergen˛ele sale
personale fa˛„ de autorii documentelor Ón cauz„.
Art. 21. — Arhitectul nu are dreptul s„ accepte avantaje
materiale oferite cu scopul de a se l„sa influen˛at Ón
decizia sa ∫i nici nu va oferi astfel de avantaje pentru a
influen˛a deciziile altora.
Art. 22. — Arhitectul nu va folosi rela˛iile personale sau
de rudenie pentru a influen˛a deciziile organismelor abilitate
Ón folosul personal ∫i Ón detrimentul interesului public.
Art. 23. — Arhitectul va accepta s„ participe ca
judec„tor la o competi˛ie profesional„ numai dac„ nu este
implicat, Ón acea perioad„ sau Ón una anterioar„, Ón
elaborarea vreuneia dintre lucr„rile supuse juriz„rii.
Art. 24. — Arhitectul va angaja o lucrare profesional„
numai atunci c‚nd posed„ cuno∫tin˛ele ∫i abilit„˛ile
adecvate pentru Óndeplinirea angajamentelor asumate cu
deplin respect fa˛„ de clien˛ii lui. Œn caz de necesitate,
arhitectul are obliga˛ia de a apela la persoanele
competente care Ói pot asigura respectarea la timp ∫i la un
nivel calitativ optim a contractului pe care l-a semnat.
Art. 25. — Arhitectul are obliga˛ia s„ se asigure de
competen˛a angaja˛ilor ∫i colaboratorilor s„i, s„ le solicite
∫i s„ urm„reasc„ realizarea de c„tre ace∫tia a unor
presta˛ii la nivel c‚t mai ridicat de profesionalism, s„ le
asigure participarea direct„ ∫i accesul deplin la datele
necesare Óndeplinirii misiunii lor.
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Art. 35. — Arhitectul poate s„ beneficieze, pentru
serviciile prestate Ón rela˛iile contractuale ce se stabilesc cu
clientul, de un onorariu negociat Ón mod liber cu acesta,
onorariu al c„rui nivel minim se stabile∫te de Ordinul
Arhitec˛ilor din Rom‚nia, cu avizul Ministerului Dezvolt„rii,
Lucr„rilor Publice ∫i Locuin˛elor ∫i al Ministerului Culturii ∫i
Cultelor, practicarea unor onorarii sub nivelul minim stabilit
fiind interzis„.
Art. 36. — Este interzis„ sc„derea onorariului Ón scopul
concuren˛ei neloiale.
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CAPITOLUL III
Obliga˛ii fa˛„ de societate; respectarea interesului public
Art. 37. — Arhitectul are obliga˛ia s„ respecte legile Ón
vigoare Ón locul unde Ó∫i desf„∫oar„ activitatea.
Art. 38. — Arhitectul va acorda maxim„ aten˛ie
impactului social, precum ∫i impactului asupra mediului, pe
care activitatea lui le poate avea. Toate presta˛iile
profesionale ale arhitec˛ilor vor lua Ón considerare sc„rile
de valori ∫i cultura fiec„rei/fiec„rui ˛„ri/loc pentru care
creeaz„ lucr„ri de arhitectur„ ∫i urbanism. Œn acest sens,
obiceiurile specifice ale unei societ„˛i ∫i comunit„˛i nu vor fi
impuse altora, iar spiritul locului va fi protejat.
Art. 39. — Arhitectul va respecta mo∫tenirea cultural„ ∫i
natural„ a comunit„˛ii Ón care Ó∫i exercit„ profesiunea,
contribuind la conservarea ∫i Ómbog„˛irea acesteia.
Art. 40. — Arhitectul va sprijini organele competente
pentru respectarea ∫i restabilirea legalit„˛ii Ón domeniul
exercit„rii profesiei.
Art. 41. — Arhitectul va respecta responsabilitatea
legal„ ∫i drepturile unei alte persoane Ón leg„tur„ cu
profesia.
Art. 42. — Arhitectul se va implica Ón mod
corespunz„tor Ón activit„˛i civice conexe profesiei, Ón scopul
promov„rii crea˛iei de arhitectur„ ∫i urbanism.
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Art. 26. — Arhitectul care este legat Ón exerci˛iul s„u
profesional printr-un contract cu o administra˛ie, o
colectivitate sau orice alt organism public sau privat Ó∫i
asum„ toate obliga˛iile profesionale ∫i morale, Ón mod
particular secretul profesional ∫i independen˛a deciziilor sale.
Œn nicio ocazie ∫i sub niciun motiv arhitectul nu trebuie s„
accepte limitarea independen˛ei sale profesionale.
Art. 27. — Orice presta˛ie remunerat„ a arhitectului,
indiferent de modul de exercitare a profesiei, se va realiza
pe baza unui contract.
Art. 28. — Arhitectul angajat cu dreptul s„u de
semn„tur„ are obliga˛ia de a se asigura c„ Ón contractul
s„u individual de munc„ sau Ón conven˛ia civil„, Óncheiate
cu angajatorul, sunt prev„zute clauze specifice privind
drepturile sale de autor, morale ∫i patrimoniale ∫i
compatibilitatea presta˛iilor solicitate cu prevederile
prezentului cod deontologic.
Art. 29. — Arhitectul care p„r„se∫te locul unde a activat
va putea prelua Ón copii documenta˛ii sau p„r˛i de documenta˛ii
Óntocmite pe baza unor contracte numai cu acordul conducerii,
dac„ acestea au fost Óntocmite de el Ónsu∫i.
Art. 30. — Arhitectul patron sau cel care de˛ine puterea
de decizie nu va putea refuza neÓntemeiat cererea unui
confrate angajat de a prelua, la p„r„sirea locului unde a
activat, copii dup„ documente sau p„r˛i de documente
Óntocmite de acesta ∫i care nu afecteaz„ interesele
contractantului sau responsabilitatea asupra urm„ririi Ón timp
a construc˛iei respective. Œn caz de litigiu, se va putea
apela la Consiliul de conducere al Ordinului Arhitec˛ilor din
Rom‚nia, care va organiza medierea, Ón condi˛iile
prev„zute de Regulamentul Ordinului Arhitec˛ilor din
Rom‚nia.
Art. 31. — Arhitectul asociat sau angajat care p„r„se∫te
o firm„ este obligat s„ reglementeze Ón scris transferul de
obliga˛ii ∫i probleme Óntre el ∫i firm„ cu privire la:
— continuitatea lucr„rilor neterminate;
— urm„rirea lucr„rilor pe ∫antiere;
— responsabilitatea comport„rii Ón timp a construc˛iei;
— drepturile b„ne∫ti care Ói revin;
— preluarea unor proiecte sau p„r˛i de proiecte
Óntocmite de el Ón cadrul firmei;
— drepturile de autor ∫i drepturile conexe ce Ói revin.

a

Reguli speciale pentru anumite moduri de exercitare
a profesiei sau situa˛ii speciale

promovarea unui palmares profesional Óntr-o manier„ fals„,
Ón∫el„toare sau exagerat„.
(2) Nu sunt considerate ac˛iuni de publicitate f„cute de
arhitect Ón folosul s„u acele manifest„ri Ón care numele s„u
∫i aspecte ale activit„˛ii sale profesionale sunt men˛ionate
Ón scrieri literare sau de specialitate, Ón mass-media,
realizate de c„tre ter˛i Ón scopul inform„rii publicului, ∫i nici
acele interven˛ii publice ale arhitectului cu referire la
activitatea sau crea˛ia sa, dac„ acestea sunt motivate ∫i nu
sunt pl„tite de arhitect.
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PARTEA a IV-a

tu
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PARTEA a V-a
Integritatea ∫i imaginea arhitectului

Art. 32. — Orice arhitect trebuie s„ se ab˛in„, chiar Ón
afara vie˛ii profesionale, de la acte de natur„ s„ duc„ la
desconsiderarea sa. Condamnarea penal„ survenit„ este de
natur„ s„ duc„ la evaluarea situa˛iei Ón cadrul Ordinului, Ón
conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001, republicat„,
cu posibilitatea unor repercusiuni disciplinare Ómpotriva
acestuia.
Art. 33. — Arhitectul are obliga˛ia de a nu implica
numele ∫i activitatea sa profesional„ Ón ac˛iuni de
publicitate comercial„ Ón beneficiul ter˛ilor, dac„ nu posed„
date suficiente asupra lucr„rii de materiale ∫i furnituri
pentru construc˛ii ori despre firma de construc˛ii ∫i/sau
instala˛ii Ón cauz„ ori dac„ asupra lor planeaz„ Óndoieli
legate de calitate, prezentate deja public.
Art. 34. — (1) Arhitectul Ó∫i poate face publicitate
profesional„ numai pe baza propriilor realiz„ri, evit‚nd

CAPITOLUL IV
Obliga˛ii fa˛„ de clien˛i
Art. 43. — Alegerea arhitectului, pentru orice activitate
depus„ de acesta Ón condi˛iile legii, este liber„. Nimeni nu
poate impune un arhitect unei persoane.
Art. 44. — Œn Óndeplinirea atribu˛iilor sale arhitectul este
obligat s„ apere interesele clientului s„u ca pe cele proprii.
Art. 45. — Rela˛iile dintre arhitect ∫i clien˛ii s„i se
bazeaz„ pe onestitate, probitate, corectitudine, sinceritate ∫i
confiden˛ialitate.
Art. 46. — Œnainte de a angaja o lucrare, arhitectul are
obliga˛ia s„ informeze clientul asupra cheltuielilor probabile
pe care aceasta le implic„.
Art. 47. — Arhitectul nu poate ac˛iona dec‚t Ón limitele
contractului Óncheiat cu clientul s„u, cu excep˛ia cazurilor
prev„zute de lege.

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 447/2.VII.2007

s„ se comporte Ón a∫a fel Ónc‚t s„ nu lezeze drepturile
persoanelor cu care sau pentru care lucreaz„ ∫i s„ nu
diminueze Óncrederea public„ Ón onestitatea ∫i
responsabilitatea cu care membrii Ordinului Arhitec˛ilor din
Rom‚nia s-au angajat s„ Ó∫i exercite profesia.
CAPITOLUL VI
Obliga˛ii fa˛„ de colegi
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Art. 64. — Rela˛iile dintre arhitec˛i se bazeaz„ pe
respect, Óntrajutorare ∫i asisten˛„ moral„ reciproc„ ∫i, mai
ales, pe respectarea dreptului de autor.
Art. 65. — Arhitectul Ó∫i va construi reputa˛ia
profesional„ pe baza meritelor, performan˛elor ∫i efortului
propriu, f„r„ a pune Ón cauz„ activitatea altui confrate.
Art. 66. — Concuren˛a dintre arhitec˛i se bazeaz„ pe
competen˛a ∫i calitatea serviciilor profesionale oferite
clien˛ilor. Sunt interzise ∫i se consider„ concuren˛„ neloial„
urm„toarele ac˛iuni:
a) tentativa sau ac˛iunea de atragere ori deturnare de
clientel„ prin denigrarea sau discreditarea altui arhitect;
b) practicarea unor subevalu„ri inten˛ionate ale
investi˛iilor sau onorariilor Ón discu˛ie, f„cute cu inten˛ie sau
av‚nd cuno∫tin˛„ de oferta anterioar„ a altui arhitect;
c) folosirea unei func˛ii publice pe care o de˛ine, Ón
scopul atragerii de comenzi Ón interes personal, ocolindu-se
circuitul lor legal;
d) utilizarea unor informa˛ii de specialitate nepublicate,
la care arhitectul a avut acces pe c„i nelegale, Ón scopul
avantaj„rii sale Ón competi˛ia cu al˛i colegi;
e) preluarea unui contract pe care un coleg arhitect l-a
denun˛at.
Art. 67. — Arhitectul nu va Óncerca s„ Ónlocuiasc„ un
alt arhitect din calitatea ∫i atribu˛iile de˛inute de acesta
dec‚t pe calea particip„rii la o selec˛ie legal organizat„ sau
cu acordul scris al celui Ónlocuit.
Art. 68. — Arhitectul nevoit s„ Ónlocuiasc„ un confrate
Ón misiunile sale trebuie s„ o fac„ cu respectarea dreptului
de autor ∫i a drepturilor conexe acestuia.
Art. 69. — Œn cazul unui confrate decedat, arhitectul
care are misiunea de a continua sau interveni asupra
operei disp„rutului este obligat s„ ocroteasc„ drepturile de
autor ale mo∫tenitorilor legali ∫i s„ nu aduc„ atingeri
crea˛iei predecesorului s„u. Œn acest caz, arhitectul Ón
cauz„ va respecta, Ón ordine, prevederile legale Ón materie,
eventuale clauze testamentare sau dorin˛e exprimate de
autor, precum ∫i regulile instituite de breasl„ pentru
asemenea situa˛ii. Œn toate Ómprejur„rile, arhitectul va
interveni cu respect deplin fa˛„ de valoarea real„ a crea˛iei
antecesorului s„u.
Art. 70. — Arhitectul nu Ó∫i va Ónsu∫i proprietatea
intelectual„ ∫i nici nu va Óncerca s„ ob˛in„ avantaje pe
nedrept din munca altui arhitect sau colaborator. Œn acest
sens, el va preciza Ón mod explicit aportul fiec„rui arhitect
la Óndeplinirea misiunii profesionale.
Art. 71. — (1) Arhitectul are dreptul s„ fac„ public„
presta˛ia sa prin descrieri ∫i imagini interioare ∫i exterioare,
care constituie proprietatea sa intelectual„.
(2) Arhitectul Ó∫i poate face publicitate, cu condi˛ia s„
nu pun„ Ón cauz„ activitatea unui confrate sau a unui ter˛.
Art. 72. — Arhitectul care este solicitat s„ Ó∫i exprime
p„rerea asupra lucr„rii altui arhitect Ól va anun˛a pe acesta.
Œn cazul unor lucr„ri scrise publicate sau al unor diserta˛ii
publice cu caracter de critic„ de arhitectur„, referirea la
crea˛ia unui arhitect nu impune neap„rat anun˛area
prealabil„ a acestuia.
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Art. 48. — Arhitectul nu Ó∫i va asuma angajamente care
implic„ situa˛ii sau atitudini incompatibile cu Óndatoririle sale
de ordin profesional ori care sunt susceptibile s„ creeze
Óndoial„ asupra probit„˛ii sale profesionale.
Art. 49. — Arhitectul va refuza misiuni profesionale care
conduc la nerespectarea legilor sau care contravin
prevederilor prezentului cod. El va lua m„surile de
precau˛ie contractuale care s„-i permit„ Óntreruperea, la
nevoie, a rela˛iilor contractuale cu acei clien˛i sau cu acei
angajatori care, prin cerin˛ele sau atitudinea lor pe
parcursul desf„∫ur„rii misiunilor contractate, genereaz„
situa˛ii ca cele enun˛ate la art. 48.
Art. 50. — Arhitectul nu poate oferi consultan˛„ Ón
situa˛ii Ón care are el Ónsu∫i interese personale.
Art. 51. — Œn rela˛iile cu ter˛ii arhitectul va ac˛iona
Óntotdeauna numai Ón interesul legitim al clientului ∫i Ón
concordan˛„ cu interesul public.
Art. 52. — Œn scopul evit„rii conflictelor de interese,
arhitectul cu drept de semn„tur„ nu va putea presta,
pentru acela∫i client, simultan cu misiunea de proiectare
sau consulting ∫i servicii de execu˛ie ∫i de comer˛ cu
materiale de construc˛ii.
Art. 53. — Arhitectul va p„stra confiden˛ialitatea
afacerilor clien˛ilor s„i, rela˛ia cu ace∫tia av‚nd la baz„
respectarea secretului profesional.
Art. 54. — Angajarea unui nou client nu poate fi f„cut„
dac„ prin aceasta sunt dezv„luite secretele aflate de la un
alt client, cu efecte prejudiciabile pentru acesta.
Art. 55. — (1) Pe durata angajamentului arhitectul
trebuie s„ Ói dea clientului tot concursul, bazat pe
cuno∫tin˛ele sale profesionale ∫i pe Óntreaga sa experien˛„.
(2) Œn situa˛ia Ón care arhitectul are convingerea c„
resursele clientului sunt insuficiente pentru realizarea
lucr„rilor care decurg din misiunea angajat„, el este dator
s„ aduc„ acest lucru la cuno∫tin˛a clientului Ón scris.
Art. 56. — Arhitectul are obliga˛ia de a-∫i informa
clientul, Ón timp util, privitor la orice modificare intervenit„
Ón leg„tur„ cu presta˛ia sa ∫i care ar putea influen˛a
calitatea sau costurile investi˛iei.
Art. 57. — Arhitectul nu poate subcontracta integral o
lucrare angajat„ de el cu scopul de a avea foloase
materiale din intermediere. Arhitectul poate subcontracta
p„r˛i dintr-o lucrare angajat„, cu condi˛ia ca interesele
clientului s„ nu fie afectate. Œncredin˛area acestor p„r˛i se
va realiza de c„tre arhitect pe baz„ de contract.
Art. 58. — Arhitectul are dreptul ∫i obliga˛ia de a urm„ri
executarea Óntocmai a lucr„rilor proiectate. Neconformitatea
acestora cu documenta˛ia elaborat„ va fi semnalat„
clientului ∫i, dup„ caz, organismelor de control abilitate.
Art. 59. — Arhitectul are dreptul ∫i obliga˛ia s„ participe
la recep˛ia lucr„rilor sale ∫i s„ semneze procesul-verbal de
recep˛ie doar dup„ constatarea Óndeplinirii Ón totalitate a
condi˛iilor pentru aceasta.
Art. 60. — Arhitectul are obliga˛ia s„ p„streze ∫i s„
arhiveze originalele documenta˛iilor elaborate ∫i s„ predea
clientului copii dup„ acestea, conform contractului.
CAPITOLUL V
Obliga˛ii fa˛„ de profesie
Art. 61. — Arhitectul trebuie s„ acorde din timpul s„u ∫i
s„ contribuie cu talentul ∫i priceperea sa la promovarea
arhitecturii ∫i la Óntre˛inerea spiritului de breasl„.
Art. 62. — Œn exercitarea profesiei arhitectul nu va face
niciun fel de discrimin„ri.
Art. 63. — Œn spiritul promov„rii demnit„˛ii profesiei,
arhitectul se va Óngriji ca partenerii, asocia˛ii ∫i angaja˛ii s„i
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Art. 73. — Arhitectul nu va participa Ón niciun fel la o
competi˛ie de arhitectur„, consultare public„ sau licita˛ie pe
care Ordinul Arhitec˛ilor din Rom‚nia, Uniunea
Interna˛ional„ a Arhitec˛ilor sau sec˛iunile lor membre le-au
declarat inacceptabile.
Art. 74. — Arhitectul va aduce la cuno∫tin˛a Ordinului
Arhitec˛ilor din Rom‚nia ∫i a autorului lucr„rii abuzurile pe
care le constat„ sau despre care a fost Ón∫tiin˛at cu privire
la lucrarea vreunui confrate.
Art. 75. — Calomnierea unui confrate sau r„sp‚ndirea
de comentarii ce ar putea s„ Ói prejudicieze reputa˛ia
profesional„ este condamnabil„. Este de dorit ca arhitec˛ii
s„ ia ap„rarea unui confrate atacat pe nedrept.
Art. 76. — Orice litigiu Óntre arhitec˛i referitor la
exercitarea profesiunii trebuie supus imediat spre conciliere,
Ómpreun„ cu toate documentele necesare cercet„rii,
Consiliului de conducere al Ordinului Arhitec˛ilor din
Rom‚nia, Ónainte de sesizarea altor instan˛e.

CAPITOLUL IX
Dispozi˛ii finale
Art. 82. — Nerespectarea prevederilor prezentului cod
deontologic va fi sanc˛ionat„ conform art. 38 din Legea
nr. 184/2001, republicat„.
Art. 83. — Orice interpret„ri ale prezentului cod
deontologic sunt exclusiv de competen˛a Consiliului de
conducere al Ordinului Arhitec˛ilor din Rom‚nia, care are
obliga˛ia de a informa membrii Ordinului Arhitec˛ilor din
Rom‚nia, Ón cel mai scurt timp, asupra interpret„rilor
adoptate.
Art. 84. — Reglement„rile prezentului cod deontologic
se aplic„ ∫i conductorilor arhitec˛i.
Art. 85. — Orice arhitect autor titular are dreptul s„
de˛in„ copii ale proiectelor realizate pentru portofoliul
personal ∫i Ón scopul protej„rii dreptului de autor.
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Art. 78. — Arhitectul membru al unor comisii sau
organisme tehnice nu va divulga ∫i nu va folosi, Ón scopul
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CAPITOLUL VIII
Obliga˛ii Ón cadrul ∫i Ón rela˛iile cu institu˛iile publice
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Art. 77. — Obliga˛iile arhitectului fa˛„ de Ordinul
Arhitec˛ilor din Rom‚nia sunt stabilite de Regulamentul de
organizare ∫i func˛ionare a Ordinului Arhitec˛ilor din
Rom‚nia.
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CAPITOLUL VII
Obliga˛ii fa˛„ de Ordinul Arhitec˛ilor din Rom‚nia

ob˛inerii de avantaje materiale personale, informa˛ii de
specialitate care nu au fost f„cute publice.
Art. 79. — Arhitectul membru al unor comisii sau
organisme publice sau tehnice de analiz„ ori decizie nu se
poate pronun˛a asupra unei documenta˛ii Ón a c„rei
Óntocmire este implicat personal.
Art. 80. — Arhitectul nu va oferi avantaje materiale unui
func˛ionar public, cu inten˛ia de a influen˛a o decizie de
care este interesat.
Art. 81. — Arhitectul care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón
cadrul administra˛iei publice, Ón Ónv„˛„m‚nt sau care
particip„ Ón diverse foruri decizionale ∫i de jurizare nu va
accepta avantaje materiale oferite pentru a i se influen˛a
decizia.
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Pre∫edintele Ordinului Arhitec˛ilor din Rom‚nia,
™erban Sturdza
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Œn sumarul Monitorului Oficial, Partea I, nr. 441 din 29 iunie 2007 se face urm„toarea rectificare:
— la titlul de rubric„ îOrdonan˛e ∫i hot„r‚ri ale Guvernului Rom‚niei“, Ón loc de: î636. — Hot„r‚re privind
declararea st„rii de calamitate natural„ Ón agricultur„ pentru culturile Óns„m‚n˛ate Ón toamna anului 2006 ∫i Ón
prim„vara anului 2007, precum ∫i pentru stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordat„ ca desp„gubire...
9—10“ se va citi: î596. — Hot„r‚re privind darea unui imobil aflat Ón domeniul public al statului Ón administrarea
Ministerului Internelor ∫i Reformei Administrative — Inspectoratul de Poli˛ie al Jude˛ului Dolj.......8—9“
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