PROPUNERE DE MODIFICARE A ARTICOLULUI NR. 32 DIN
REGULAMENTUL FILIALEI TRASILVANIA A
ORDINULUI ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA

STAREA ACTUALĂ:
La acest moment, având în vedere prevederile articolului 32 din Regulamentul de
Organizare și Funcționare a Filialei Transilvania a Ordinului Arhitecților din România, numirea
Reprezentanților Filialei în comisiile profesionale de la nivel local se realizează prin alegerea lor
în cadrul scrutinului organizat în cadrul Conferinței Teritoriale de Alegeri.

PREZENTAREA COMPARATIVĂ A PROPUNERII MODIFICATOARE

FORMA ACTUALĂ

FORMA PROPUSĂ

Ar SCRUTINUL PENTRU REPREZENTANȚII ALEGEREA REPREZENTANȚIILOR
FILIALEI ÎN COMISIILE PROFESIONALE FILIALEI ÎN COMISIILE PROFESIONARE
DE LA NIVEL LOCAL.
DE LA NIVEL LOCAL.
Reprezentanții Filialei “ Transilvania “ a
Ordinului Arhitecților din România în
comisiile profesionale de la nivel local se
aleg cu majoritatea voturilor participanților
prezenți.
(1) Al dolilea tur de scrutin se va efectua
dacă niciunul dintre candidați nu a întrunit
majoritatea.
(2) La al doilea tur de scrutin se va bifa cu
X unul dintre cei doi candidații care au
obținut cele mai multe voturi în primul tur.
(3) Organizatorii au obligația de a afișa în
sală, la loc vizibil, corespondența dintre
numere si numele candidaților.
(4) În al doilea tur de scrutin este considerat
ales candidatul care a obținut cel mai mare
număr de voturi.

(1) În urma solicitării venite din partea
administrațiilor publice locale sau județene
privind numirea unui reprezentat al filialei în
cadrul comisiilor profesionale de la nivel
locale sau județean, filiala, prin intermediul
secretariatului, va aduce această solicitare la
cunoștința tuturor membrilor săi la adresele de
mail ale acestora și prin publicarea unei
înștiințări pe site-ul său.
(2) Membrii interesați îți vor depune
candidaturile în termenul specificat în anunț,
împreună cu toate dovezile solicitate.
(3) Pentru calitatea de reprezentant al Filialei
“ Transilvania “ a Ordinului Arhitectilor din
Romania in comisiile profesionale de la nivel
local sau județean sunt eligibili arhitectii si
conductorii arhitecti cu drept de semnătură,
fără abateri disciplinare în ultimii 8 ani, cu
plata cotizației la zi.

(4) Reprezentanții Filialei “ Transilvania “ a
Ordinului Arhitectțlor din România în
comisiile profesionale de la nivel local sau
județean se aleg de către Colegiul Director
Teritorial al Filialei cu majoritatea voturilor
membrilor.

ASPECTE PRACTICE CARE STAU LA BAZA PREZENTEI PROPUNERI:
Necesitatea modificării prevederilor art. 32 din Regulamentul de Organizare și Funcționare
a Filialei Transilvania a Ordinului Arhitecților din România se justifică din următoarele
considerente:
Dobândirea calității de reprezentat al filialei în comisiile profesionale de la nivel
local sau județean nu se realizează din momentul scrutinului organizat în cadrul Conferinței
Teritoriale de Alegeri.
2.
Dobândirea calității de reprezentant al filialei în aceste comisii profesionale de la
nivel local sau județean are loc doar din momentul la care administrația locală sau județeană
adresează filialei o solicitare în acest sens.
3.
Ca atare, de la momentul scrutinului și până la momentul solicitării venite din
partea administrațiilor publice, candidatul ales în cadrul scrutinului deține doar calitatea de eligibil
și nu de membru al comisiilor profesionale de la nivel local sau județean.
4.
Mandat este de 4 ani, perioada acestui mandate situându-se între două Conferințe
Teritoriale de alegeri.
5.
În practică au fost numeroase situațiile în care pe întreaga perioada a mandatului
administrația publică locală sau județeană, pentru care candidatul a devenit eligibil în urma
scrutinului, nu a solicitat filialei numirea unui delegat în comisiile profesionale.
6.
Totodată, au existat și situații în care, la data la care administrațiile publice locale
sau județene au solicitat filialei numirea unui delegate în cadrul comisiilor profesionale, din varii
motive, candidatul ales să refuze delegarea.
În aceste situații, în lipsa unui candidat ales, filiala a fost pusă în situația de a nu putea
răspunde solicitărilor ce i-au fost adresate de către administrațiile publice locale și județene.
7.
De la data scrutinului și până la momentul solicitării venite din partea
administrațiilor publice locale sau județene pot intervene situații care atrag după ele neîndeplinirea
condițiilor de exigilitate ale candidatului ales, spre exemplu:
- aplicarea unei sancțiuni disciplinare,
- pierderea calității de membru al OAR,
- suspendarea de drept ca urmare a neplății cotizației anuale.

1.

Considerentele pentru care propunerea privind modificarea prevederilor art. 32 din
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Filialei Transilvania a Ordinului Arhitecților din
România este atât practică, cât și regulamentară:

1.
Condițiile de eligibilitate ale candidaturii nu sunt modificate, canditatul la calitatea
de membru într-o comisie profesională de la nivel local sau județean trebuind să îndeplineacă
cumulativ următoarele condiții:
- Să fie arhitect sau conductor arhitect cu drept de semnătură
- Să nu aibă abateri disciplinare în ultimii 8 ani
- Să fie cu plata cotizației la zi.
2. Modalitatea de încunoștiințare a posibililor candidați este una absolut transparentă.
3. Alegerea persoanei care va reprezenta filiala în cadrul comisiilor profesionale de la
nivel local sau județean se realizează în mod democratic, în baza votului ce se va da în cadrul
Colegiului Director Teritorial, candidatul ales fiind cel care va întruni cel mai mare număr de
voturi din partea membrilor prezenți.
4. Prin această procedură se evită pe viitor:
- încărcarea agendei Conferinței Teritoriale de Alegeri cu un scrutin care, cel puțin până în
prezent, s-a dovedit a fi inutil.
- Starea de incertitudine pe care candidații aleși o au pe întreaga perioadă a mandatului
câștigat.
- Situațiile în care filiala nu poate răspunde solicitărilor venite din partea autorităților
publice locale sau județene, fie ca urmare renunțării candidatului ales la dreptul dobândit prin
mandatului câștigat, fie ca urmare a modificărilor intervenite în timp în satutul său professional (
pierdere/renunțare la calitatea de membru al OAR, deces, aplicarea unor sancțiuni disciplinare de
către Comisia de Disciplină, etc. ).
CA URMARE A MODIFICĂRII ART. 32 SE IMPUNE ȘI
MODIFICAREA ART. 26 ALIN. 5 DIN REGULAMENTUL DE
ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A FILIALEI TRANSILVANIA,
privitoare la condițiile de eligibilitate. Astfel:
FORMA ACTUALĂ
(5) Pentru calitatea de reprezentant al
Filialei “ Transilvania “ a Ordinului
Arhitectilor din Romania in comisiile
profesionale de la nivel local sunt eligibili
arhitectii si conductorii arhitecti inscrisi in
Ordin, fara abateri disciplinare in ultimii 8
ani, cu plata cotizatiei la zi.

FORMA PROPUSĂ
(5)Pentru calitatea de reprezentant al
Filialei “ Transilvania “ a Ordinului
Arhitectilor din Romania in comisiile
profesionale de la nivel local sunt eligibili
arhitectii si conductorii arhitecti cu drept de
semnătură, fără abateri disciplinare în
ultimii 8 ani, cu plata cotizației la zi.

