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Rezumat al ședinței Consiliu Național al OAR din 26 iunie 2017 

 

În data de 26 iunie 2017 a avut loc cea de-a doua ședință din acest an a Consiliului 
Național al Ordinului Arhitecților din România (OAR). Principalul subiect dezbătut a vizat 
propunerile de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a OAR și 
amendamentele primite în cadrul procesului de Transparență decizională. Având în vedere 
că dezbaterile au fost intense, restul subiectelor aflate pe ordinea de zi nu au mai fost 
discutate, iar ședința a durat de la ora 10:00 până la ora 20:30. În acest context, remarcăm 
faptul că dacă la începutul zilei în sală erau 65 participanți, până la sfârșitul ședinței au mai 
rămas doar 26. 

Aspecte cantitative privind amendamentele primite anterior ședinței CN 

Amintim pe această cale că în cadrul procesului de transparență decizională au fost primite 
25 de puncte de vedere, provenind de la: 4 filiale teritoriale (Filiala Teritorială Hunedoara, 
Filiala Teritorială Oltenia, Filiala Teritorială Transilvania, Filiala Teritorială Nord Est, prin 
Grupului de Lucru Legislație), 18 membri care au trimis amendamente individual și 3 
grupuri a câte 4-5 membri (în total 13 persoane). Astfel, un total de 31 membri și 4 filiale au 
contribuit activ la îmbunătățirea regulamentelor și a propunerii de organigramă, anterior 
ședinței CN din 26 iunie.  

În ceea ce privește amendamente și observații primite, s-au înregistrat 245 de 
amendamente și 82 de comentarii, observații sau întrebări referitoare la Regulamentul de 
organizare și funcționare a OAR, 32,95% dinte amendamente fiind admise total sau parțial, 
iar 67,05% fiind respinse. Alte 74 de amendamente și 21 de comentarii, observații sau 
întrebări au vizat modificarea Regulamentului Cadru al Filialelor, 36,73% dintre 
amendamente fiind admise total sau parțial, iar 63,27% fiind respinse. Pentru Organigrama 
propusă s-au primit doar două amendamente, din care 1 a fost admis parțial și unul 
respins. Alte 26 de observații înregistrate au vizat aspecte precum modificarea Legii 
184/2001, a altor documente aflate în curs de elaborare de către OAR sau remarci 
generale.  

Precizăm de asemenea, că noțiunea de amendament a fost interpretată în sens larg, fiind 
incluse în această categorie toate ideile care exprimau o poziție sau o direcție clară a 
autorului cu privire la o anumită prevedere regulamentară. Toate amendamentele primite 
în termen sau la scurt timp după termen, au fost luate în considerare de către Grupul de 
lucru, indiferent dacă au fost sau nu motivate în vreun fel de autorul lor, așa cum prevede 
art. 13 alin. (3) lit. b) din ROF. Comentariile transmise care nu reprezentau o propunere 
efectivă de modificare sau de respingere au fost incluse într-un document distinct. Toate 
aceste date au făcut parte dintr-un document sintetic prezentat în cadrul ședinței.  

Principalele modificări dezbătute în cadrul ședinței 

Două dintre cele mai importante modificări vizate de amendamente și dezbătute în cadrul 
ședinței din 26 iunie au fost: reprezentarea membrilor în CN și înființarea Centrelor 
Teritoriale de Competență.  Dată fiind importanța și complexitatea acestor subiecte, 
Colegiul Director al OAR a solicitat consultanță legală externă pentru a verifica și confirma 
legalitatea măsurilor propuse. Astfel, firma de avocatură Țucă Zbârcea & Asociații a 
realizat o Opinie legală privind conformitatea celor două propuneri cu prevederile Legii nr. 
184/2001, concluziile analizei fiind prezentate și argumentate de dl. av. Cornel Popa în 
cadrul ședinței Consiliului Național.  
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Concluziile Opiniei legale 
 
Analizând dispozițiile Legii nr. 184/2001, autorii Opiniei legale au concluzionat că 
apartenența OAR la sfera dreptului privat îi conferă acestuia o libertate de acțiune, în 
principiu, superioară celei deținute de organele administrației publice. OAR se supune 
prevederilor Legii nr.184/2001, ale O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și 
normelor de drept privat, astfel că actele juridice încheiate sau emise de către OAR sunt 
supuse principiului libertății contractuale, în limitele legii. 
 
În ceea ce privește asigurarea reprezentativității proporționale a membrilor filialelor în CN, 
autorii Opiniei legale au considerat că, în funcție de interpretarea dată prevederilor Legii nr. 
184/2001, aceasta se poate realiza fie printr-un număr diferențiat de membri reprezentând 
fiecare filială, fie printr-un singur delegat cu drepturi de vot diferențiate în funcție de 
numărul membrilor filialei respective.  
 
Referitor la criticile privind legalitatea înființării Centrelor Teritoriale de Competență, 
structuri neprevăzute de Legea nr.184/2001, autorii Opiniei legale au considerat că 
înființarea centrelor respective nu contravine legii, întrucât: 1. aceste centre au fost 
propuse pentru a sprijini activitatea filialelor teritoriale și nu pentru a diminua atribuțiilor 
acestora; și 2. constituirea unor astfel de structuri/ departamente fără personalitate juridică, 
deși neprevăzută de legea de înființare a OAR, nu este interzisă de aceasta.  
 
Concluziile ședinței CN 
 
Deși concluziile Opiniei legale au conformat legalitatea modificărilor propuse, la solicitarea 
unora dintre membrii Consiliului național prezenți la ședință, Colegiul Director al OAR a re-
supus unui vot consultativ modelul de reprezentare în CN. În urma acestui vor, Consiliul 
național a decis, cu un număr de 33 la 24 de voturi, revenirea la modelul de reprezentare 
în care un delegat are un singur vot însă cu modificarea normei actuale de reprezentare.  

Tot ca urmare a solicitărilor primite din sală, în cadrul ședinței CN, s-a intrat în dezbaterea 
individuală a tuturor amendamentelor  acceptate parțial sau respinse. Având în vedere 
constrângerile legate de timp, au fost parcurse doar amendamentele referitoare la 
prevederile Regulamentului de Organizare Funcționare a OAR, de la articolul 1 până la 
articolul 83 (inclusiv), cu excepția celor privind modelul de reprezentare și a altor aspecte 
conexe.  

Drept urmare, tot la solicitarea sălii, s-a stabilit extinderea viitoarei ședințe CN, programată 
în 2 octombrie 2017, cu data de 1 octombrie, ședință la care vor fi invitați să participe toți 
autorii amendamentelor și la care va fi discutată noua propunere de model de 
reprezentare.  

 

 


