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CANDIDATURA PENTRU CONSILIUL NA ŢIONAL 

 
I. Candida ţii propu şi de fiecare filial ă teritorial ă pentru Consiliul na ţional se aprob ă 

prin hot ărâre a acesteia la conferin ţa teritorial ă, potrivit prevederilor art. 27 alin (1) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a OAR. 

  
 Precizări:   
 Membrii Consiliului na ţional sunt ale şi de Conferin ţa naţional ă – art. 28 alin (1) lit. 
 c) din Legea 184/2001, republicat ă.  
 Pentru a asigura suveranitatea aplic ării prevederilor de la art. 28 alin (1) lit. c) din  
 Legea 184/2001, republicat ă, numărul candida ţilor filialei pentru Consiliul na ţional 
 trebuie s ă fie mai mare decât num ărul locurilor acesteia în acest for de conducere 
 naţional. (În cazul în care num ărul candida ţilor filialei este egal cu num ărul locurilor 
 filialei în Consiliul na ţional principiul degajat de prevederea de la art. 2 8 alin (1) din 
 lege este înfrânt – trebuie evitat ă această situa ţie). 
 Niciun membru nu poate s ă îşi depun ă dosarul de candidatur ă la Ordin, dac ă nu a 
 fost aprobat ă candidatura sa prin hot ărâre a filialei în cadrul conferin ţei teritoriale.  

 
II. Condi ţiile care trebuie s ă le îndeplineac ă cumulativ cei care candideaz ă pentru 

Consiliul na ţional, potrivit prevederilor art. 26 alin (2) din Legea 184/2001, republicată şi 
art. 27 alin (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a OAR: 

1. Să nu fi îndeplinit două mandate consecutiv în funcţia de membru al 
Consiliului naţional – art. 26 alin (2) din Legea 184/2001, republicată. 

2. Să nu fi fost sancţionat disciplinar în ultimii 8 ani.  
3. Să aibă cotizaţia plătită la zi. 

 
III. Membrii Consiliului na ţional, potrivit prevederilor art. 29 alin (1) din Legea 184/2001, 

republicată, şi cele ale art. 26 alin (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
OAR: 

1. cel puţin 59 membri ai Consilului naţional sunt arhitecţi cu drept de 
semnătură. 

2. cel mult 29 membri ai Consilului naţional sunt conductori arhitecţi cu drept de 
semnătură, arhitecţi fără drept de semnătură sau conductori arhitecţi fără 
drept de semnătură.  

 
IV. Incompatibilit ăţi, potrivit prevederilor art. 27 alin (5) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a OAR: 
1. Membrul Consiliului naţional nu poate fi membru al comisiei teritoriale de 

disciplină sau al comisiei teritoriale de cenzori, potrivit prevederilor art. 27 alin 
(5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a OAR. 

2. Membrul Consiliului naţional nu poate fi membru al Comisiei Naţionale de 
Disciplină sau al Comisiei de cenzori a OAR, potrivit prevederilor art. 27 alin 
(5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a OAR. 

           Preciz ări privind incompatibilit ăţile :  
a) în cazul în care un membru al OAR este ales membru al comisiei teritoriale de 

disciplină sau al comisiei teritoriale de cenzori şi este ales şi în Consiliul 
naţional, va renun ţa la locul din comisia teritorial ă; 



 
                    ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 

 2 

b) pentru pct. 2, de mai sus, situaţia este rezolvată prin prevederile art. 28 alin (5) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a OAR, adică nu se admit 
candidaturi pentru locuri aflate pe două sau mai multe liste, excepţie făcând 
candidaturile pentru preşedinte; în cazul în care un membru al filialei a fost 
propus pentru Consiliul naţional, şi aprobat prin hotărâre, va fi informat că nu 
mai poate candida pentru una din comisiile naţionale ale OAR.  

 
V. Lista candida ţilor pentru consiliul na ţional, potrivit prevederilor art. 28 alin (5) din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a OAR: 
1. Candidaturile pentru Consiliul naţional se înregistrază pe o singură listă, pe 

filiale şi în ordine alfabetică. 
2. Data limită de depunere a dosarului de candidatură este 24 mai 2010. 

 


