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Către: Consiliul Concurenței din România,  
În atenția: Domnului Chiriţoiu Ct. Bogdan – Marius, Președinte 
                  Doamnei Alina Gheorghe, inspector în concurență  
Referitor la: Ordinul președintelui Consiliului Concurenței privind eliminarea 
barierelor existente și asigurarea loialității în concurența operatorilor economici 
Email:presedinte@consiliulconcurentei.ro,       

alina.gheorghe@consiliulconcurenței.ro 
 
 
Stimate domnule Președinte,  

Stimată doamnă Inspector,  
 

Având în vedere adresa Consiliului Concurenței transmisă Uniunii Profesiilor 
Liberale din România (UPLR) referitoare la Ordinul președintelui Consiliului 
Concurenței privind eliminarea barierelor existente și asigurarea loialității în 
concurența operatorilor economici, dorim să ne exprimăm solidaritatea față de 
profesiile liberale vizate de adresa transmisă.  

Pentru început, menționăm că susținem și cunoaștem faptul că eliminarea 
obstacolelor reprezintă un element cheie pentru asigurarea libertății economice 
care, împreună cu libera inițiativă constituie fundamentul economiei de piață. 
Cu toate acestea, considerăm că beneficiile urmărite trebuie analizate și din 
perspectiva importanței valorilor apărate prin intermediul prevederilor care 
impun aceste bariere.  

Rațiunea de a permite accesul pe piață doar pentru persoanele calificate în 
anumite domenii este de a avea rezultate de o calitate ridicată, persoane care 
își asumă responsabilitatea activității lor și de a avea consumatori protejați de 
interesele economice ale agenților comerciali pentru care deontologia 
profesională nu are aceeași valență ca pentru un medic, contabil, arhitect sau 
alt reprezentant al profesiilor liberale. 

Procesul de eliminare a piedicilor din piața economică trebuie să se desfășoare 
cu considerarea consecințelor grave ce pot apărea și care se pot traduce, spre 
exemplu, prin reducerea calității activităților profesionale desfășurate sau 
deprofesionalizarea domeniului protejat în favoarea maximizării profiturilor 
agenților economici nespecialiști. 



 

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA  
Sediu: str. Pictor Arthur Verona nr. 19 | 010312 București | România 
Cod fiscal: 14083510 | Banca: BRD - Academiei | IBAN: RO80BRDE410SV21208234100 

Întocmit / redactat de:  
EH DD 
Data: 08.02.2021 
2 

 

str. Pictor Arthur Verona, 
nr. 19, 010312 București, 
Romania 
 
T: + 40 (0) 21 317 26 34 
F: + 40 (0) 21 317 26 35 
E: office@oar.archi 
 
 Întrucât Ordinul Arhitecților din România (OAR) este o organizație 

profesională, cu experiență de peste 20 de ani în promovarea și ocrotirea 
intereselor arhitecților, practicanți a unei profesii liberale pentru care legea de 
organizare și exercitare nu impune limite privind accesul agenților economici pe 
piața serviciilor de proiectare, dorim să ne exprimăm opinia precum și câteva 
preocupări cu privire la modul de reglementare a profesiilor liberale, referindu-
ne, în mod particular, la domeniul arhitecturii.  

Punctul de vedere al organizației noastre este relevant, deoarece poate 
arăta cât de nocivă este lipsa unor prevederi care să condiționeze 
accesul pe piața serviciilor de proiectare a persoanelor fără pregătire 
de specialitate. 

În prezent formele de exercitare a profesiei de arhitect sunt reglementate prin 
legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect. 
Potrivit art. 18 alin. (4) din legea amintită, o societate de proiectare poate fi 
deținută/administrată de către persoane nespecializate în domeniul arhitecturii, 
cu condiția ca în societate să activeze cel puțin un arhitect cu drept de 
semnătura în calitate de angajat sau de colaborator.  

Riscurile în a avea diverși agenți economici care să controleze formele de 
exercitare a profesiei de arhitect sau care să decidă asupra produsului de 
arhitectură constau în subordonarea activității de proiectare intereselor 
economice, rabatul de la calitate, un mediu construit dezordonat, punerea în 
pericol a vieții cetățenilor, afectarea din punct de vedere estetic a mediului 
înconjurător prin lipsa coerenței.  

Considerăm că o serie de bariere în sfera profesiilor liberale ar fi 
justificate, printre altele, de apărarea interesului public, respectiv 
protejarea siguranței cetățenilor. 

În continuare vom puncta câteva aspecte referitoare la domeniul 
arhitecturii, însă o parte dintre argumente precum și jurisprudența 
indicată sunt relevante și pentru alte profesii liberale.  

1. În sensul reglementărilor comunitare şi naţionale activitatea în domeniul 
arhitecturii şi calităţii în construcţii este un act de înaltă complexitate de creaţie 
tehnică şi estetică şi prezintă anumite caracteristici, iar exercitarea dreptului 
de semnătură reclamă o foarte mare responsabilitate din partea 
arhitectului. 

2.  Astfel, activitatea în domeniul arhitecturii este un act de cultură de interes 
public, cu implicaţii urbanistice, economice, sociale şi ecologice care se 
realizează prin întocmirea de proiecte, coordonarea studiilor şi documentaţiilor 
conexe întocmite de alţi specialişti, studii, teme şi programe de cercetare, 
proiectare şi cursuri, documentaţii tehnice, machete, relevee şi alte asemenea 
activităţi. 
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 3. Exercitarea dreptului de semnătură implică asumarea de către 

persoana care îl exercită a întregii responsabilităţi profesionale faţă de 
client şi autorităţile publice cu privire la calitatea soluţiei propuse. 
Astfel, potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii proiectantul 
răspunde potrivit obligaţiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, 
ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea 
acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile 
structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în 
vigoare la data realizării ei. 

4.  Având în vedere aceste aspecte, este de dorit un cadru unitar şi neechivoc de 
reglementare a modalităţilor de exercitare a dreptului de semnătură şi de 
asumare a responsabilităţii actului de creaţie arhitecturală, pentru a reduce 
toate consecințele cu care ne confruntăm.  

5.  Prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului  nr. 
123/2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne afirmă că în condiții 
de necesitate care se justifică prin motive de ordine publică, de 
siguranță publică, de sănătate, statele membre în care este prestat 
serviciul poate condiționa accesul liber la o activitate de servicii și 
libera exercitare a acesteia pe teritoriul lor. 

 6. Forma juridică în care poate fi exercitată profesia liberală precum şi 
deţinerea capitalului unei societăţi doar de către profesioniștii din 
domeniu îndeplinesc condiţiile nediscriminării, necesităţii şi 
proporţionalităţii, astfel cum sunt prevăzute de art. 15 alin. (3) din 
Directiva 123/2006, după cum urmează: 

(i)  Limitarea sferei persoanelor care poate desfășura activități în domeniul 
specific al profesiilor liberale este nediscriminatorie întrucât acestea se vor 
aplica tuturor prestatorilor resortisanţi ai unui stat membru sau stabiliţi 
într-un stat membru, indiferent de cetăţenie, naţionalitate sau de situarea 
sediului social. 

        Posibilele limitări nu prevăd condiţionări legate de cetăţenie/naţionalitate 
sau sediul social, nu afectează libertatea de stabilire şi nu modifică 
condiţiile de acordare a dreptului de semnătură pe teritoriul României 
pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor 
membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei 
Elveţiene. Astfel, pentru aceşti cetăţeni dreptul de semnătură pe teritoriul 
României va fi în continuare recunoscut automat, cu îndeplinirea tuturor 
condiţiilor prevăzute de lege. 

(ii)   Motivele imperative de interes general. 

De exemplu, în legislaţia comunitară activitatea în domeniul arhitecturii a 
fost şi este în continuare considerată ca fiind de interes public. 

  Astfel, aşa cum se prevedea în mod expres în preambulul Directivei 
Consiliului nr. 384/1985 privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, 
certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare în domeniul arhitecturii, 
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 inclusiv a măsurilor destinate să faciliteze exercitarea efectivă a 

dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii: 

„[…] Creaţia arhitecturală, calitatea construcţiilor, integrarea lor 
armonioasă în mediul înconjurător, respectul pentru peisajele naturale şi 
urbane, precum şi pentru patrimoniul colectiv şi privat sunt de interes 
public;” 

Caracterul de interes public al creaţiei arhitecturale a fost menţinut, în 
aceeaşi formulare, şi prin Directiva Parlamentului European și a Consiliului 
nr. 36/2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale. 

Aşadar, având în vedere impactul creaţiei arhitecturale în cele mai diverse 
domenii de activitate, la nivel comunitar se observă o preocupare specială 
şi constantă în a considera această activitate ca fiind de interes public. 

Plecând de la această constatare, barierele în ceea ce privește 
accesul la profesia de arhitect sunt necesare în viitor şi justificate 
prin motive imperative de interes general, astfel cum această 
noţiune este definită pct. 40 din preambul şi la art.  4 pct. 8 din 
Directiva nr. 123/2006. 

Astfel, potrivit acestor reglementări, noţiunea de „motive imperative de 
interes general” cuprinde, printre altele: protecţia consumatorilor, 
protecţia beneficiarilor de servicii, protecţia mediului urban, inclusiv 
amenajarea teritoriului, conservarea patrimoniului naţional istoric şi 
artistic şi obiective de politică culturală. 

O activitate în domeniul arhitecturii caracterizată prin forme juridice 
controlate/coordonate de către arhitecţi serveşte protecţiei 
consumatorilor şi a beneficiarilor de servicii întrucât îndeplineşte cu 
succes cerinţa asumării responsabilităţii actului de creaţie arhitecturală. 

Astfel, pot fi asigurate atât protecţia consumatorilor/beneficiarilor faţă de 
eventualele prejudicii rezultate din actul de creaţie arhitecturală cât şi 
calitatea serviciului primit de către consumator/beneficiar. 

Aşa cum s-a subliniat în jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, în 
cauzele C-220/83 Comisie c. Franţa din data de 4 decembrie 1986, C- 
252/83 Comisie c. Danemarca din data de 4 decembrie 1986 şi – 206/84 
Comisie c. Irlanda din data de 4 decembrie 1986, libertatea de a presta 
servicii poate fi restrânsă pentru motive imperative referitoare la 
protecţia consumatorilor. 

Formele juridice controlate/coordonate de către arhitecţi servesc 
protecţiei mediului urban, inclusiv amenajarea teritoriului întrucât în acest 
mod este asigurată o verificare integrată a proiectelor de arhitectură. Prin 
faptul că în cadrul formelor de organizare a profesiei arhitecţii dispun de 
o putere de decizie mai mare decât eventualii investitori comerciali, este 
asigurat faptul că actul de creaţie arhitecturală nu este deturnat în 
vederea realizării doar a unor interese economice. Astfel, interesul public 
legat de protecţia mediului urban şi de amenajare a teritoriului va prevala 
intereselor pur financiare. 
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 Formele juridice controlate/coordonate de către arhitecţi servesc 

conservării patrimoniului naţional istoric şi artistic şi obiectivelor de 
politică culturală întrucât este asigurat faptul că în actul de creaţie 
arhitecturală patrimoniul cultural şi istoric va fi prezervat, interesul 
conservării moștenirii culturale prevalând interesului economic. 

Aşa cum s-a subliniat în jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, în cauza 
C-180/89 Comisie c. Italia din data de 26 februarie 1991, interesul 
general de a aprecia corect locurile şi bunurile cu valoare istorică şi vasta 
posibilitate a difuzării cât mai largi de cunoștințe referitoare la 
patrimoniului artistic și cultural al unei țări poate constitui un motiv 
imperativ ce justifica o restricție a libertăţii de a presta servicii. 

Subliniem că actuala reglementare a modalităţii de exercitare a 
profesiei de arhitect a permis realizarea unor proiecte de 
arhitectură care au ignorat cerinţele minime de protecţie a 
mediului urban şi de conservare a patrimoniului istoric. 

În concluzie, o proiectare de calitate superioară în domeniul construcțiilor 
serveşte apărării intereselor constructorilor, utilizatorilor şi proprietarilor 
de clădiri de toate tipurile, ca şi protecţiei mediului înconjurător şi a 
mediului urban, inclusiv a calităţii mediului construit şi a efectelor ei 
determinante asupra convieţuirii sociale a cetăţenilor. 

7.    Existența unor bariere în calea accesului la profesiile liberale ar respecta 
soluţiile legislative existente în alte ţări membre ale Uniunii Europene. 

Astfel, cu titlu de exemplu arătăm că cerinţe referitoare la forma juridică 
specifică în care poate fi exercitat dreptul de semnătură există în Austria, 
Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Franţa, Germania, Malta. 

De asemenea, cu titlu de exemplu arătăm că cerinţe referitoare la deţinerea 
capitalului există în Austria1, Belgia2, Bulgaria, Franţa3, Germania, Malta, 
Slovacia. 

Aceste informaţii au fost extrase din Documentul de lucru al Comisiei din 
data de 8 iunie 2012 intitulat Detailed information on the implementation 

 
1 Pot deţine calitatea de asociaţi ai unei societăţi de ingineri civili  numai persoanele 
fizice şi societăţile de ingineri civili autorizate să desfăşoare această profesie. 
 
2 Cel puţin 67% din acţiuni/părţilor sociale ale unei societăţi de arhitectură, împreună 
cu drepturile de vot aferente, trebuie să fie deţinute de persoane fizice care trebuie 
să fie  împuternicite să exercite profesia de arhitect şi care trebuie să fie înregistrate 
la Corpul Arhitecţilor. Restul acţiunilor/părţilor sociale ale unei societăţi de arhitectură 
trebuie să fie deţinute de persoane ale căror profesii sunt compatibile cu profesia de 
arhitect şi acestea trebuie să fie notificate Corpului Arhitecţilor. 
 
3 Mai mult de jumătate din capitalul social şi din drepturile de vot trebuie să fie 
deţinute de arhitecţi persoane fizice care exercită în mod legal profesia de arhitect 
sau eventual de către societăţi de arhitectură. 
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 of Directive 2006/123/EC on services in the internal Market. 

Accompanying the document Communication from the Commission to the 
European Parliament, the Council, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions on the implementation of the 
Services Directive. A partnership for new growth in services 2012-2015. 

8.  Așadar, apreciem că în viitor se impune în domeniul arhitecturii 
condiționarea accesului pe piața serviciilor de proiectare a persoanelor fără 
pregătire de specialitate în domeniu este compatibilă cu cadrul juridic 
comunitar şi nu încalcă libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii de 
arhitectură pe teritoriul României. 

În concluzie, apreciem că permiterea participării pe piață doar a 
persoanelor calificate din cadrul profesiilor liberale este esențială, 
deoarece puterea de decizie și asumarea responsabilității trebuie 
să revină specialiștilor care au obligația de a cunoaște și respecta, 
printre altele, deontologia profesională față de agenții comerciali 
care urmăresc cu prioritate obținerea de profit.     

 
Cu considerație,  
Președinte OAR,  
Arh. Alexandru Găvozdea 

 

 


