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*    indiferent dacă este comisie aleasă sau numită  
** cei care au fost membrii ai Consiliului teritorial sau Consiliului naţional în mandatul 2018 - 2022 fac   
menţiunea dacă au decăzut sau nu din funcţia deţinută, potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) lit. x) şi 31 alin. (9) 
din Regulamentul-cadru al filialelor sau, după caz, art. 29 alin. (8) din Regulamentul de organizare şi fucţionare 
a OAR 
 
 

 
DECLARAȚIE DE INTENŢIE 

 
 

Numele şi prenumele  Lotreanu Monica 
Filiala      Bucuresti 
Funcţia pentru care candidez  membru al Comisiei Naționale de Disciplină 
 
Am deţinut funcţii în foruri de conducere sau comisii*: 
1. La filiala_____________________, funcţia de______________________________________ 
în perioada _____________şi cea mai importantă realizare a fost________________________ 
____________________________________________________________________________ 
2. La Ordinul Arhitecţilor din România**  
Funcţia membru titular al CND   în perioada 2006-2010, 2010-2014, 2018-2022 
şi cea mai importantă realizare a fost  membru în cca.25 complete de judecată disciplinară și 
președinte de complet disciplinar în cel puțin 7-8 complete la fond sau apel 
____________________________________________________________________________ 
3. Nu am deţinut nicio funcţie (se bifează prin încercuirea numărului) 
 

Motivele pentru care candidez şi ce mă recomandă: 
1. experiență de 12 ani în judecata disciplinară a profesiei, pe care mă angajez să o continui și 
dezvolt 
2. preocupare pentru etica profesională, spirit de dreptate și corectitudine, respect și 
imparțialitate, combativitate față de conflictul de interese și incompatibilitate 
3. cunoaștere temeinică a legislației și normelor aferente profesiei de arhitect și ale Ordinului, 
cunoștințe avansate în procedurile NCPC aplicabile judecății disciplinare 
4. specializare în dreptul de autor în arhitectură și artele vizuale 
5. disponibilitate de timp și energie. 
 

Obiectivele pe care le am în vedere, dacă voi fi ales/aleasă 
1. creșterea vizibilă a eficienței, corectitudinii și specificității procedurilor de judecată disciplinară 
în profesia de arhitect 
2. delimitarea clară a competențelor CND în raport cu foruri jurisdicționale disciplinare ale altor 
organizații sau instituții publice și concentrarea eforturilor către diminuarea abaterilor specifice și 
frecvent sesizate ale arhitecților în exercitarea profesiei, precum și sancționarea acestora pe 
bază de probe, în condițiile legii 
3. administrarea în condiții prevăzute de lege a arhivei CND și mai cu seamă valorificarea 
acesteia în beneficiul acțiunii de prevenire a abaterilor profesionale și a coerenței și unității 
procedurilor jurisdicționale. 
 

Activităţile concrete pe care intenţionez să le propun şi/sau realizez  
pentru atingerea obiectivelor propuse 

1. presiune asupra CN nou ales pentru a iniția întocmirea unui nou Cod de procedură 
jurisdicțională al CND și comisiilor teritoriale de disciplină și disponibilitate de a fi consultată pe 
parcursul demersului, pînă la aprobare și intrare în vigoare (actualul cod datează din 2006, 
dinaintea NCPC, față de care e necesară o distanțare prin completarea și dezvoltarea 
procedurilor specifice) 
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2. profesionalizarea completelor de judecată, aplicarea de metode mai eficiente de cunoaștere 
în amănunt a conținutului dosarelor, de instrumentare a probelor precum și revizuirea statutului 
și competențelor a secretarului CND 
3. combaterea tentativelor de afectare a independenței CND în raport cu forurile de conducere 
ale OAR între conferințele naționale, inclusiv prin pîrghii bugetare 
4. presiune asupra GL Concurență neloaială al CN de a elabora un ghid pentru consiliile 
teritoriale de identificare și probare a celei mai grave și extinse abateri – semnătura de 
complezență și disponibilitate de a fi consultată în vederea unui document util 
5. presiune asupra CD nou ales de a angaja cu CIM pe durată determinată a unui arhivar care 
sa ordoneze, verifice și completeze cu documentele necesare arhiva CND, instruirea 
secretarului CND și a secretarilor CTD din teritoriu în materie arhivistică 
6. disponibilitate de a crea și încărca (în echipă) o platformă de jurisprudență disciplinară a 
OAR. 
 
În opinia mea, Ordinul Arhitecților din România este o organizație profesională înființată printr-o 
lege specială, cu atribuții unice în acordarea și administrarea dreptului de semnătură și 
organizarea profesiei de arhitect. OAR nu este o fundație sau un institut de arhitectură, nu este 
organizație sau uniune de creatori, fapt pentru care, calitatea de beneficiar al timbrului 
arhitecturii nu e justificată nici moral, nici legal. Trebuie să recuperăm împreună viziunea 
fondatorilor! 

Data 31.05.2022 Semnătura        


