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PROCES VERBAL 

al sesiunii de lucru a G.L. Regulamente și Cod Deontologic 

11 iulie 2017 

(Revizuit în urma ședinței Colegiului Director din 12 iulie 2017) 

 
 
Marți 11 iulie 2017, începând cu ora 10.00, a avut loc o sesiune de lucru a G.L. Regulamente și 
Cod Deontologic, la sediul Ordinului din str. Pictor Arthur Verona, nr. 19. 
 
Au fost prezenți: 

 Arh. Ion Andriu – coordonatorul grupului de lucru  

 Arh. Doina Butică 

 Arh. Adrian Ionașiu 

 Arh. Bogdan Bogoescu 

 Arh. Tania Iancu   

 Arh. Ruxandra Berszan  

 Arh. Victoria Vasvary 

 Adriana Iordache  

 Dinu Bumbăcea (KPMG) – (între orele 12-14) 
 
Întâlnirea a avut scop principal elaborarea unui nou model de reprezentare a membrilor OAR în 
Consiliul național, conform deciziei Consiliului național din 26 iunie 2017 și transpunerea acestuia 
în prevederile celor două regulamente: Regulamentul de organizare şi funcționare a OAR și  
Regulamentul Cadru al Filialelor OAR. În secundar, au fost discutate și o serie de prevederi 
corelate din cadrul regulamentelor cât și unele aspecte menționate în cadrul ședinței din 26 iunie 
2017 dar pentru care nu se propuse și/ sau agrease textul final. 
 
Astfel, principalele modificări propuse de G.L. au vizat:  
 

- Stabilirea unui model de reprezentare proporțională în Consiliul național cu normă de 

reprezentare de 1 la 300 de membri, fiecare reprezentant având un singur vot; 

- Decăderea membrilor Consiliului Național la 3 absențe nemotivate consecutive sau 5 

absențe nemotivate pe perioada mandatului;  

- Dizolvarea Consiliului național dacă nu se asigură cvorumul în 2 ședințe consecutive;  

- Stabilirea tematicii generale și a calendarului ședințelor Consiliului Național cu un an 

înainte;  

- Raportarea anuală a activității membrilor Consiliului Național în fața Colegiului Director și 

a Consiliului Teritorial al filialei din care fac parte; 

- Titulatura Planului/Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă: s-a decis 

păstrarea denumirii de Program Național de Dezvoltare Profesională Continuă a membrilor 

Ordinului Arhitecților din România, termenul de Plan fiind cel folosit de Ministerul Educației 

Național în solicitarea adresată OAR în decembrie 2015; 
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- Păstrarea incompatibilității generale, prevăzută în ROF, între exercitarea dreptului de 

semnătură și calitatea de funcționar public, conform interpretării date de Agenția Națională 

de Integritate, legislație în vigoare prin adresa nr. 3855/ 26.10.2012; 

- Respingerea propunerii de a reglementa în ROF faptul că norma de lucru a mentorului de 

stagiu trebuie să fie corelată cu cea a stagiarului, sau că mentorul trebuie să fie titular al 

Biroului Individual de Arhitectură sau asociat într-o societate comercială sau societate civilă 

unde se desfășoară stagiul. 

- Stabilirea unui număr de 3 vicepreședinți și un trezorier în Colegiul Director al filialelor 

teritoriale, cu excepția filialelor cu peste 2400 de membri, care pot avea 5 vicepreședinți 

și un trezorier. 

Mențiuni suplimentare: 

 Modificările realizate au fost convenite prin consens de membrii prezenți ai G.L., și au fost 

completate în tabelul comparativ pe coloana F. 

 Domnul Ionașiu consideră necesară includerea în ROF a unor condiții concrete privind 

stagiul, precum: înscrierea stagiarilor în OAR, raportarea la încheierea unui modul de 

stagiu, participarea stagiarilor la cel puțin o conferință de stagiu/an (organizată de OAR), 

monitorizarea stagiului de către filială, durata stagiului de 2 ani în loc de 24 de luni 

(pentru a include și concediile legale) și va elabora o propunere de formulare în acest 

sens; 

 Tabelul a fost editat ulterior ședinței în vederea realizării corelărilor și a corecturilor 

necesare, în acord cu cele stabilite de Grupul de lucru. 

 Au fost eliminate amendamentele care au rămas fără obiect ca urmare a modificării 

modelului de reprezentare, pentru mai multă claritate. 

Legendă: 
 
- pentru evidențierea statusului amendamentelor, au fost folosite următoarele culor în coloana 
corespunzătoare: amendamente acceptate (verde), amendamente acceptate parțial (portocaliu) și 
amendamente respinse (grena). 
 
- au fost incluse trei coloane suplimentare în partea dreaptă: G  – modificări în CN 26 iunie, H-  
modificări în G.L. din 11 iulie și I – clarificări. 
 

Anexă: Regulamente - Tabel comparativ cu modificările rezultate din această ședință cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

___________________________  

Proces verbal redactat de către: 
Adriana Iordache,  
consilier juridic 
 


