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INFORMARE 
privind desfăşurarea lucrărilor Conferinţei naţionale extraordinare, 

Bucureşti, 26-27 noiembrie 2011 
 
 

 26 noiembrie: 
1. Conferinţa naţională a fost convocată în temeiul prevederilor art. 46 alin (2) din Legea 184/2001 

privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

2. Lucrările Conferinţei naţionale extraordinare s-au desfăşurat pe baza unui program propus de 
Colegiul director al OAR şi aprobat de către delegaţi, program pe care îl ataşăm. 

3. Totalul delegaţilor cu drept de vot, desemnaţi de către filialele teritoriale, a fost de 415 membri.  
4. În data de 26 noiembrie au fost prezenţi 351 delegaţi. În data de 27 noiembrie au fost prezenţi 

328 delegaţi. 
5. Adoptarea Strategiei Ordinului Arhitecţilor din România, prin vot deschis. Au fost prezenţi 293 

delegaţi cu drept de vot, din care 267 voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 19 abţineri. 
6. Situaţia votului secret pentru Regulamentul-cadru, Regulamentul OAR şi pentru cele 3 locuri 

vacante în Consiliul naţional: 
a) comisia de verificare şi numărare a voturilor a fost formată din: 

- arh. Crişan Atanasiu, preşedintele comisiei; 
- arh. Silvia Măldărescu, membru; 
- arh. Cătălina Bocan, membru; 
- arh. Ioan Crăciunescu, membru; 
- arh. Ioan Sasu, membru; 
- arh. Cătălin Paul Cozma, membru; 
- arh. Liviu Brandabur, membru. 

b) pentru Regulamentul-cadru al filialelor teritoriale: 
- 314 voturi; voturi anulate 0, voturi valabil exprimate 314; voturi pentru 267; voturi 

împotrivă 47. 
c) pentru Regulamentul OAR: 

- 314 voturi; voturi anulate 0; voturi valabil exprimate 314; voturi pentru 269; voturi 
împotrivă 45. 

d) pentru locuri vacante în Consiliul naţional: 
- Filiala Nord Vest; un loc, pentru care a candidat dl arhitect Roşca Petru; 315 

voturi; voturi anulate 0; voturi valabil exprimate 315; voturi pentru 291; voturi 
împotrivă 24 

- Filiala Satu Mare; două locuri, pentru care au candidat trei arhitecţi: dl Corodan 
Mircea Octavian, dna arhitect Gyüre-Rotariuc Noemi Andrea şi dl Pop Adrian 
Gavril;   

- dl Corodan Mircea Octavian: 315 voturi, din care: 25 voturi 
anulate; 290 de voturi valabil exprimate; 204 voturi pentru; 86 
voturi împotrivă; 
- dna Gyüre-Rotariuc Noemi Andrea: 315 voturi, din care 25 voturi 
anulate; 290 voturi valabil exprimate; 173 voturi pentru; 117 voturi 
împotrivă; 
- dl Pop Adrian Gavril: 315 voturi, din care 25 voturi anulate; 290 
de voturi valabil exprimate; 148 voturi pentru; 142 voturi 
împotrivă.  

27 noiembrie:  
7. Adoptarea organizării/organigramei OAR, prin vot deschis: prezenţi 256 delegaţi cu drept de vot; 

voturi pentru 216; voturi împotrivă 18; abţineri 22. 
8. Situaţia votului secret pentru Codul deontologic: 313 voturi, din care 6 anulate; 307 voturi valabil 

exprimate; 228 voturi pentru; 79 voturi împotrivă. 
 
 
 Adriana Tănăsescu, 
 secretar general 
 28 noiembrie 2011 


