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EXPLICAŢII / PRECIZĂRI PRIVIND VOTUL  

 BULETINELE DE VOT: 

1. Fiecare delegat cu drept de vot va primi câte un buletin pentru: 
a) buletin de vot pentru alegerea membrilor Consiliului naţional pentru locurile vacante – un loc 

vacant pentru Filiala Nord Vest şi două locuri vacante pentru Filiala Satu Mare; locurile s-au 
vacantat în urma reorganizării Filialei Nord Vest prin divizare ; divizarea s-a făcut după 
Conferinaţa naţională de alegeri din 27 iunie 2011; 

b) buletin de vot pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a OAR; 
c) buletin de vot pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea filialelor teritoriale;  
d) buletin de vot pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de arhitect. 

2. Fiecare buletin de vot pentru alegerea unor membri în Consiliul naţional va conţine numărul locurilor 
pentru fiecare filială şi numele candidaţilor. 

3. Fiecare buletin de vot pentru regulamente şi cod va conţine denumirea fiecăruia dintre documente. 

 CUM SE ALEG MEMBRII CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU LOCURILE VACANTE: 

1. scrutinul pentru locurile în Consiliul naţional are loc într-un singur tur, candidaţii fiind aleşi în ordinea 
numărului de voturi obţinute pe fiecare filială în parte conform numărului de locuri repartizate acesteia; 
fiecare candidat trebuie să obţină cel puţin jumătate plus unu dintre voturile valabil exprimate; 

2. fiecare buletin de vot va conţine cele două filiale, numărul de locuri în Consiliul naţional pentru fiecare 
dintre cele două filiale şi candidaţii propusi pentru fiecare filială; 

Sunt alegeri pentru cele trei locuri în Consiliul naţional, respectiv un loc pentru Filiala Nord Vest 
si doua locuri pentru Filiala Satu Mare. Filiala Nord Vest s-a reorganizat prin divizare dupa 
Conferinta nationala de alegeri din iunie 2010, caz in care Filiala Nord Vest a ramas doar cu un 
reprezentant in Consiliu, iar Filiala Satu Mare nu are niciun reprezentant pentru ca la alegerile 
din 2010 nu exista.  

3. dacă filiala are 2 locuri şi 3 candidaţi, se vor bifa cu X numai 2 căsuţe; în dreptul fiecăruia dintre  
candidaţi este căte o căsuţă; se vor bifa cele două căsuţe din dreptul candidaţilor care se doresc a fi 
aleşi; 

4. bifarea mai multor căsuţe decât numărul locurilor pentru fiecare dintre cele două filiale duce la anularea 
buletinului de vot; 

5. buletinul de vot care nu conţine nicio opţiune, va fi anulat. 

ÎN CAZUL ÎN CARE 2 CANDIDAŢI AU OBŢINUT ACELAŞI NUMĂR DE VOTURI, CONFERINŢA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ 
VA STABILI MODALITATEA DE DEPARTAJARE – art. 31 alin. (3), teza a doua din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a OAR. 

 CUM SE VOTEAZĂ REGULAMENTELE ŞI CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIEI: 

1. Pentru fiecare document va fi câte un buletin de vot 
2. Pe fiecare buletin vor fi două căsuţe  - DA şi NU 
3. Votarea se face prin bifarea cu X a uneia dintre cele două căsuţe. 
4. Bifarea ambelor căsuţe sau lipsa oricărei opţiuni duce la anularea buletinului de vot. 

Pierderea buletinului/buletinelor de vot nu dă dreptul la obţinerea unui/unor noi buletine – art. 29 alin (2) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a OAR. Votarea se face direct şi secret prin introducerea buletinelor în 
urnă – sunt 4 urne.   


