
 

 
 
CODUL DE PROCEDURĂ PRIVIND ACTIVITATEA JURISDICŢIONALĂ A COMISIILOR DE 

DISCIPLINĂ ALE FILIALELOR TERITORIALE ŞI CEA A ORDINULUI, APROBAT PRIN HOTĂRÂREA 
CONSILIULUI   NAŢIONAL NR. 551 DIN 24-02-2006 
 

 1 

Codul de procedură privind activitatea jurisdicţională a  comisiilor de  

disciplină ale filialelor  teritoriale şi cea a Ordinului 

 

Preambul. 
 Membrii Ordinului Arhitecţilor din România, cu sau fără drept de semnătură, răspund 

disciplinar pentru nerespectarea prevederilor Legii 184/2001, republicată, a Regulamentului Ordinului, 

a Codului deontologic al profesiei, a hotărârilor proprii adoptate de forurile de conducere abilitate ale 

Ordinului şi ale filialei din care fac parte, precum şi pentru orice abateri săvârşite în legătură cu profesia 

sau în afara acesteia care aduc prejudicii prestigiului profesiei sau Ordinului. 

 Protecţia onoarei şi prestigiului profesiei, respectarea legii, a statutului profesiei şi a deciziilor 

obligatorii ale forurilor de conducere ale profesiei sunt încredinţate organelor profesiei constituite 

potrivit dispoziţiilor legii. 

 Răspunderea disciplinară a arhitectului nu exclude răspunderea civilă, penală sau administrativă 

a acestuia. 

 Faptele care pot atrage competenţa comisiilor de disciplină şi aplicarea sancţiunilor prevăzute 

de reglementările profesiei sunt descrise în codul deontologic al profesiei de arhitect. Menţionăm faptul 

ca comisiile de disciplină pot extinde răspunderea membrilor OAR şi la alte fapte care nu sunt 

prevăzute în mod expres în reglementările OAR, dar care, în funcţie de natura şi împrejurările în care au 

fost comise, aduc atingere profesiei şi Ordinului Arhitecţilor din România. 

 

Capitolul 1. Competenţa 

 

Art. 1. Competenţa comisiilor teritoriale de disciplină. 

 

(1) Comisia teritorială de disciplină judecă, în primă instanţă, abaterile disciplinare 

săvârşite de arhitecţii şi conductorii arhitecţi înscrişi în filială. 

(2) Comisia teritorială de disciplină hotărăşte aplicarea sancţiunilor prevăzute în lege la 

articolul 38 alin. (2) lit. a) şi b). 

(3) Pentru sancţiunile prevăzute la articolul 38 alin. (2) lit. c) - d) din lege, comisia 

teritorială propune sancţiunea şi înaintează dosarul către Comisia Naţională de 

Disciplină. 

 

Art. 2. Competenţa Comisiei Naţionale de Disciplină. 

 

Comisia Naţională de Disciplină judecă abaterile pentru care comisiile teritoriale de 

disciplină au propus, potrivit art. 38 alin. (4) din lege, aplicarea uneia din sancţiunile 

prevăzute de art. 38 alin. (2) lit. c) – d) din lege, precum şi: 

a) în fond, în complet de 3 membri: 

- abaterile disciplinare săvârşite de membrii forurilor de conducere ale filialelor şi ale 

Ordinului. 

b) în recurs, în complet de 5 membri: 
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- contestaţiile împotriva hotărârilor comisiilor teritoriale de disciplină prin care s-a 

aplicat una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 89 lit. a) şi b) din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a OAR; 

- contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate în fond de către Comisia Naţională de 

Disciplină. 

 

Art. 3. Competenţa teritorială 

 

(1) Sesizarea/plângerea împotriva arhitecţilor membri OAR se face la comisia teritorială 

de disciplină din care aceştia fac parte.  

(2) Sesizarea/plângerea împotriva arhitecţilor care fac parte din forurile de conducere 

ale filialelor şi ale Ordinului se face la Comisia Naţională de Disciplină. 

 

Art. 4. Incompatibilităţi ale membrilor comisiilor de disciplină. 

 

(1) Membrul unei comisii teritoriale sau al celei naţionale care a luat parte la judecarea 

unei pricini nu poate lua parte la judecata acelei pricini în recurs şi nici in caz de 

rejudecare a acelei pricini. De asemenea, nu poate lua parte la judecată cel care a fost 

martor sau expert in aceeaşi pricină.  

(2) Membrul unei comisii teritoriale sau al celei naţionale se va abţine de la judecarea 

unei cauze: 

a) când el, soţul sau, ascendenţii ori descendenţii lor, au vreun interes in 

judecarea pricinii sau când este soţ, rudă sau afin, până la gradul al patrulea 

inclusiv, cu vreuna din părţi;  

b) când el este soţ, rudă sau afin în linie directă ori în linie colaterală, până la 

gradul al patrulea inclusiv, cu avocatul sau mandatarul unei părţi sau dacă este 

căsătorit cu fratele ori sora soţului uneia din aceste persoane; 

c) dacă şi-a spus părerea cu privire la pricina ce se judecă;  

d) dacă a primit de la una din părţi daruri sau făgăduieli de daruri ori altfel de 

îndatoriri;  

e) dacă este vrăjmăşie între el, soţul sau una din rudele sale până la gradul al 

patrulea inclusiv şi una din părţi, soţii sau rudele acestora până la gradul al treilea 

inclusiv; 

f) în cazul în care acesta are un interes sau legătură cu una dintre părţi care ar 

crea o situaţie de incompatibilitate pentru judecarea pricinii. 

(3) În cazurile prevăzute mai sus cel care ştie că există un motiv de incompatibilitate în 

privinţa sa este dator să înştiinţeze pe preşedintele comisiei şi să se abţină de la 
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judecarea pricinii. În astfel de situaţii preşedintele comisiei va numi un alt membru în 

completul de judecată. 

      

 Art. 5. Strămutarea pricinilor.  

În cazul în care datorită incompatibilităţilor membrilor comisiilor teritoriale de 

disciplină preşedintele comisiei nu poate forma complete de judecată, acesta va înainta 

cauza Comisiei Naţionale de Disciplină în vederea trimiterii pricinii spre judecare către 

o altă comisie teritorială de disciplină. 

 

Art. 6. Completele de judecată 

(1) Preşedintele comisiei de disciplină va desemna pentru fiecare pricină un complet de 

judecată precum şi pe preşedintele completului, astfel încât să asigure participarea 

tuturor membrilor la activitatea acesteia. În cazul în care preşedintele comisiei face 

parte dintr-un complet, acesta va fi preşedintele completului. 

(2) Completele de judecată pot fi formate atât din membri titulari cât şi din membri 

supleanţi ai comisiei de disciplină. 

(3) În cazul în care împotriva aceluiaşi arhitect există două sau mai multe sesizări în 

acelaşi timp, acestea vor fi judecate de acelaşi complet formând o cauză unică.  

 

Art. 7. Sancţiuni administrative 

(1) Prezenţa membrilor completului ca şi respectarea orei de începere a şedinţei sunt 

obligatorii. 

(2) Absenţa poate fi motivată în situaţii excepţionale. Într-o asemenea ipoteză, 

preşedintele va desemna de urgenţă un înlocuitor dintre ceilalţi membri ai Comisiei 

Naţionale de Disciplină.  

(3) În cazul în care membrii comisiei de disciplină absentează nemotivat de la şedinţele 

comisiei ori nu îşi îndeplinesc atribuţiile care le revin potrivit calităţii lor, Consiliul 

naţional al Ordinului, respectiv cel teritorial, la propunerea Preşedintelui comisiei de 

disciplină, le va aplica următoarele sancţiuni: 

a) avertisment scris; 

b) votul de blam la trei abateri; 

c) excludere din comisie după aplicarea primelor două sancţiuni. 
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Capitolul 2. Părţile 

 

Art. 8. Autorii sesizării/plângerii 

(1) Sesizarea/plângerea poate fi formulată de: 

a) oricare dintre membrii Ordinului prin cerere; 

b) forurile de conducere ale filialelor sau ale Ordinului, prin hotărâre sau decizie 

motivată; 

c) orice persoană care nu face parte din Ordin prin cerere. 

(3) Cel care face sesizarea/plângerea dobândeşte calitatea de reclamant. 

(4) Sesizarea/plângerea poate fi formulată împotriva oricărui membru al OAR. 

(5) Cel împotriva căruia se face sesizarea/plângerea dobândeşte calitatea de pârât. 

 

Art. 9. Sesizarea 

(1) Sesizarea/Plângerea împotriva unui arhitect se adresează comisiei teritoriale de 

disciplină a filialei din care face parte arhitectul la data formulării sesizării. Comisia 

teritorială de disciplină sesizată astfel rămâne competentă să soluţioneze cauza chiar 

dacă respectivul arhitect pârât se transferă la o altă filială. 

(2) În cazul arhitecţilor care fac parte din forurile de conducere ale Ordinului sau 

filialelor, plângerea se va face la Comisia Naţională de Disciplină. Cu toate acestea: 

a) Dacă arhitectul pierde calitatea de membru  în forurile de conducere ale 

Ordinului sau filialelor, Comisia Naţională de Disciplină va fi în continuare 

competentă să judece respectiva cauză.  

b) Dacă arhitectul obţine această calitate după sesizarea comisiei de disciplină, 

comisia teritorială de disciplină îşi va declina competenţa către Comisia Naţională de 

Disciplină. 

(3) Sesizarea, în două exemplare, trebuie să cuprindă: 

a)  numele, prenumele şi adresa persoanei, respectiv denumirea forului de 

conducere care face sesizarea precum şi persoana desemnată de forul de conducere 

pentru a susţine sesizarea; 

b) numele, prenumele şi, după caz, numărul de înregistrare în TNA şi adresa de 

domiciliu/sediul profesional al persoanei împotriva căreia se introduce sesizarea; 

c) descrierea situaţiei de fapt şi de drept; 

d) probele pe care se întemeiază sesizarea, anexate în copie; copiile vor fi certificate 

de autorul sesizării că sunt conforme cu originalul; 

e) semnătura. 

(4) În cazul în care sesizarea se face de către un for de conducere, se anexează o copie a 

procesului verbal al şedinţei la care s-a luat hotărârea de a sesiza comisia de disciplină. 
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Art. 10. Citarea şi comunicarea actelor 

(1) Arhitectul împotriva căruia s-a făcut sesizarea este citat în scris, prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire, trimisă la adresa de domiciliu/sediul profesional 

al acestuia, cu 30 de zile libere (neintrând in calcul nici ziua când a început, nici ziua 

când s-a sfârşit termenul) înaintea datei fixate pentru şedinţa de judecată. Sesizarea şi 

înscrisurile aflate la dosar, în copie, se anexează citaţiei. 

(2) Citaţia va cuprinde:  

1. numărul si data emiterii, precum si numărul dosarului; 

2. anul, luna, ziua si ora de înfăţişare; 

3. locul de desfăşurare a şedinţei de judecată 

4. numele, domiciliul si calitatea celui citat;  

5. numele si domiciliul/sediul părţii potrivnice; 

6. ştampila comisiei, conform model anexat, şi semnăturile preşedintelui comisiei şi 

a secretarului comisiei. 

(3) Partea care a fost prezentă la înfăţişare, nu va fi citată în tot cursul judecăţii 

prezumându-se că are cunoştinţă de termenele următoare. După prima citare, pentru 

celelalte citări nu este obligatoriu termenul de 30 de zile. 

(4) Autorul sesizării este citat în acelaşi mod şi la aceeaşi dată.  

(5) Refuzul de a da curs citaţiei nu împiedică desfăşurarea judecării. 

(6) Neîndeplinirea procedurii de citare duce la anularea hotărârii. În acest caz se va 

relua procedura de citare. 

(7) Părţile pot să ia cunoştinţă de dosar în orice stare a pricinii. 

 

Art. 11. Asistarea părţilor 

(1) Dreptul la apărare este garantat. 

(2) Arhitectul pârât trebuie să se înfăţişeze personal în faţa comisiei; el nu poate fi 

reprezentat, dar poate fi asistat de un arhitect şi/sau de un avocat.   

(3) Membrii comisiei nu pot fi apărători. 

(4) Dacă cel în cauză nu se prezintă, completul de judecată apreciază suveran dacă se 

poate trece la dezbateri. 

 

Capitolul.3. Judecata în faţa comisiei de disciplină 

 

Art. 12. Primirea sesizării şi fixarea termenului de judecată 
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(1) Preşedintele comisiei de disciplină va examina dacă sesizarea primită îndeplineşte 

condiţiile prevăzute la art. 9 (Sesizarea) din prezentul. În caz afirmativ, va fixa termen 

şi va cita părţile. 

(2) Dacă sesizarea nu îndeplineşte condiţiile, aceasta va fi returnată celui care a depus-o 

cu solicitarea de a fi refăcută potrivit prezentului. 

  

Art.13. Şedinţele de judecată.  

(1) Şedinţa completului de judecată nu este publică. 

(2) La primul termen, cu procedura completă, pârâtul poate formula o singură cerere 

pentru lipsă de apărare.  

(3) Lipsa pârâtului legal citat nu împiedică judecata. Instanţa disciplinară se va pronunţa 

pe baza probelor aflate la dosarul cauzei.  

(4) Preşedintele completului de judecată conduce dezbaterile. Acesta va lua declaraţii 

părţilor şi, după caz, martorilor. Membrii completului de judecată sunt datori să stăruie, 

prin toate mijloacele legale, pentru a descoperi adevărul si pentru a preveni orice 

greşeală în cunoaşterea faptelor şi vor da părţilor ajutor activ in ocrotirea drepturilor şi 

intereselor lor. Ei vor hotărî numai asupra celor ce formează obiectul pricinii supuse 

judecaţii. 

(5) La finalul dezbaterilor, preşedintele va da cuvântul autorului sesizării şi apoi 

pârâtului împotriva căruia s-a formulat sesizarea. 

(6) Procesul verbal al fiecărei şedinţe de judecată disciplinară se va ataşa dosarului, va 

fi întocmit de secretarul comisiei şi va fi semnat de către toţi membrii completului.  

 

Art. 14. Deliberarea 

(1) Hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor comisiei care au participat la 

judecata cauzei. 

(2) În cazul în care comisia consultă un jurist asupra problemelor de drept în discuţie, 

acesta va răspunde oral sau în scris şi nu va participa la dezbaterile comisiei. 

(3) Rezultatul deliberărilor asupra soluţiei motivate în fapt şi în drept, se consemnează 

în scris şi se semnează de toţi membrii comisiei care au participat la judecată. 

(4) Comisia poate pronunţa una din următoarele soluţii: 

a) admiterea sesizării şi aplicarea unei sancţiuni; 

b) respingerea sesizării; 

c) admiterea contestaţiei formulate împotriva hotărârilor pronunţate în fond de comisiile 

teritoriale de disciplină sau de Comisia Naţională de Disciplină; 

d) respingerea contestaţiei formulate împotriva hotărârilor pronunţate în fond de 

comisiile teritoriale de disciplină sau de Comisia Naţională de Disciplină. 
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Art. 15. Hotărârea  

(1) Hotărârea va cuprinde: 

– numele preşedintelui de şedinţă, al membrilor completului şi al secretarului; 

– numele, prenumele sau denumirea părţilor; 

– susţinerile părţilor; 

– reţinerea situaţiei de fapt care a format convingerea comisiei, precum si cele pentru 

care s-au înlăturat cererile părţilor 

– motivarea soluţiei în fapt şi în drept;  

– dispozitivul hotărârii (soluţia pronunţată în cauză); 

– calea de atac şi termenul în care trebuie introdusă aceasta; 

– data pronunţării; 

– semnăturile membrilor completului de judecată şi a secretarului.  

(2) Hotărârile se redactează de către un membru al completului de judecată, desemnat 

de preşedintele de şedinţă, ajutat de secretar, în maxim 15 zile lucrătoare de la data 

pronunţării. 

(3) Când nu există unanimitate, membrul completului de judecată aflat în inferioritate 

este obligat să îşi motiveze în scris opinia separată, care se va ataşa la hotărâre. 

  

Art.16. Administrarea probelor 

(1) Părţile vor putea administra în faţa comisiei orice mijloace de probă care sunt 

necesare în vederea aflării adevărului. 

(2) Înscrisurile depuse de parţi rămân dobândite judecaţii si nu se mai pot retrage fără 

învoirea părţii potrivnice. 

(3) Înscrisurile depuse in original nu vor putea fi retrase decât după ce se vor lăsa copii 

care vor fi certificate „conform cu originalul” de către secretariatul comisiei la care s-a 

făcut depunerea. 

(4) Orice mijloc de probă va trebui să fie discutat în contradictoriu cu ambele părţi. 

(5) Martorii vor fi audiaţi separat. După audierea separată, dacă se consideră necesar, se 

pot confrunta martorii în vederea lămuririi unor aspecte din declaraţiile acestora şi 

aflării adevărului. 

   

Art. 17. Recursul.  

(1) Hotărârea prin care comisia de disciplină a acordat una dintre sancţiunile prevăzute 

la art. 38 alin. (2) lit. a) şi b) din lege poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile 

de la data comunicării acesteia. 
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(2) Cererea de recurs se depune la comisia care a pronunţat hotărârea pe fond. În termen 

de cel mult 10 zile de la primirea cereri de recurs, secretarul comisiei de disciplină va 

înainta dosarul către Comisia Naţională de Disciplină. 

 

Art. 18. Sancţiunile disciplinare 

(1).Comisia teritorială de disciplină poate acorda una dintre următoarele sancţiuni 

disciplinare: 

a) avertismentul; 

b) votul de blam. 

Comisia teritorială de disciplină poate propune Comisiei Naţionale de Disciplină 

aplicarea următoarelor sancţiuni disciplinare: 

c) suspendarea pe o perioadă de 6-12 luni a dreptului de semnătură; 

d) suspendarea pe o perioadă de 6-12 luni a calităţii de membru al Ordinului 

Arhitecţilor din România. 

(2) Comisia Naţională de Disciplină, după judecarea în fond, în complet de trei membri 

poate propune completului de cinci membri aplicarea sancţiunilor de la lit. c) şi d) 

pentru abaterile disciplinare săvârşite de membrii forurilor de conducere ale filialelor şi 

ale Ordinului. 

(3) Aplicarea uneia dintre sancţiunile de mai sus faţă de un membru al forurilor de 

conducere atrage decăderea acestuia din funcţia în care a fost ales, fiind aplicabile 

dispoziţiile art. 27 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a OAR. 

 

Art. 19. Comunicarea hotărârii 

Fiecare hotărâre disciplinară este notificată în termen de 15 zile, de la redactare, 

părţilor, preşedintelui filialei teritoriale şi preşedintelui Ordinului, prin scrisoare 

recomandată cu confirmare de primire. 

 

Art. 20. Rămânerea definitivă a hotărârii  

(1) Hotărârea comisiei de disciplină rămâne definitivă: 

a) dacă hotărârea prin care comisia de disciplină a acordat una dintre sancţiunile 

prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a) şi b) din lege nu a fost atacată cu recurs; 

b) după judecarea recursului în condiţiile de la lit. a) din prezentul articol. 

c) după ce Comisia Naţională de Disciplină a acordat una dintre sancţiunile prevăzute 

la art. 38 alin. (2) lit. c) şi d) din lege. 

(2) Hotărârea disciplinară rămasă definitivă are autoritate de lucru judecat faţă de părţi 

şi de forurile organizaţiei. 
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 Art.21. Contestaţiile împotriva hotărârilor Comisiei naţionale de disciplină. 

(1) Împotriva hotărârii Comisiei Naţionale de Disciplină, prin care s-a aplicat o 

sancţiune disciplinară prevăzută la art. 38 alin. (2) din Legea 184/2001, republicată, se 

poate formula contestaţie la instanţa judecătorească de contencios administrativ 

competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii. 

 

Art. 21. Aplicarea hotărârii. 

Până la data rămânerii definitive a hotărârii comisiilor de disciplină, arhitectul pârât se 

bucură de toate drepturile care rezultă din calitatea de membru al OAR. 

 

 

 

Capitolul 4. Arhiva.  

 

Art. 22. Reguli de arhivare. 

(1) Comisiile de disciplină vor avea o arhivă separată unde vor fi înregistrate toate actele 

acestora. 

(2) Sesizările care îndeplinesc condiţiile din prezentul vor primi  numere de dosare în 

ordine cronologică sosirii acestora. Toate actele care privesc o anumită pricină 

(sesizările, probele, dovada de îndeplinire a citării, orice comunicare între părţi) vor 

avea înscris pe acestea data înregistrării în dosar precum şi semnătura celui care a făcut 

înregistrarea (preşedintele sau secretarul comisiei). Toate filele din dosar vor fi 

numerotate corespunzător datei înregistrării acestora.  

 

 

Capitolul 5. Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 

Intrarea in vigoare  

(1) Prezentul cod intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul naţional al OAR. 

(2) Toate actele de procedură făcute înainte de aprobarea prezentului cod sunt 

considerate valabile. 

 

Anexe: 

 

 

A. Model de citaţie. 

B. Model de hotărâre. 
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C. Model de ştampilă a comisiei teritoriale de disciplină. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Model de citaţie. 
Comisia de disciplină 
Sediul 
Dosar nr….…./200. 
 
CITAŢIE 
Emisa la data………………………,  
Numele………………………………………………………., adresa completă     
………………………………………………………………………………………, 
Este chemat în faţa comisiei de disciplină la data ……………, ora……………, 
locul……………………………………, în calitate de reclamant sau pârât, în proces cu 
numele, denumirea autorului sesizării…………………………………………….,  
 
Odată cu prezenta se comunică următoarele acte: 
 
În cazul neprezentării judecata se va face în lipsă. 
 
Semnături şi ştampila comisiei de disciplină  
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B. Model de hotărâre a comisiei de disciplină. 
 
Dosar nr.       /200. 
 
 
Comisia de disciplină(denumirea completă) 
Hotărârea nr.      /200. 
Şedinţa din data 
Comisia compusă din: 
Membri 
Secretar. 
 
 
 
Pe rol judecarea sesizării……. ( o scurtă prezentare a sesizării, părţilor) 
 
 
Comisia 
Se vor preciza toate probele care au fost administrate în cauză, probele pe care instanţa 
disciplinară le-a luat în considerare, motivul pentru care au fost respinse anumite susţineri 
ale părţilor, situaţia de fapt pe care comisia a constatat-o, temeiul de drept reţinut în cauză) 
 
Pentru aceste motive comisia hotărăşte: 
 
Admite sau respinge sesizarea, 
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Propune Comisiei Naţionale de Disciplină suspendarea……….. 
Aplică sancţiunea……………….. 
 
 
Cu recurs în 30 de zile de la comunicare 
Pronunţată azi (data) 
 
Preşedinte comisie  şi ştampila. 
 
Preşedinte complet şi membrii acestuia 
 
Secretar comisie.      
 
C. Model de ştampilă a comisiei teritoriale de disciplină  
 

1. Se va lua ca model ştampila filialei teritoriale. 
2. Pe margine, în interior, se va introduce textul „comisia teritorială de disciplină”. Se 

va păstra textul Ordinul Arhitecţilor, Filiala …….. 
3. Filialele care au o denumire mai lungă ce nu permite păstrarea întocmai a modelului 

ştampilei filialei potrivit celor precizate la pct. 2 vor putea utiliza şi prescurtări. 
Acestea nu vor fi utilizate dacă sunt neclare sau nesugestive. 

4. După introducerea textului „comisia teritorială de disciplină” este posibil ca 
dimensiunile ştampilei să se majoreze, lucru pentru care se poate opta. 

5. Culoarea ştampilei comisiei teritoriale de disciplină va fi alta decât cea a filialei. 
6. Pentru comisia teritorială de disciplină se poate confecţiona şi o parafă de 

înregistrare – intrări-ieşiri ale documentelor comisiei. – astfel încât materialele 
specifice acestei comisii să fie identificate mult mai uşor. Orice înregistrare pentru 
comisia teritorială de disciplină se va efectua într-un registru special cu această 
destinaţie. 


