AMENDAMENTE
pentru proiectul de REGULAMENT-CADRU privind înfiinţarea,organizarea şi
funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România

ORDINUL
ARHITECŢILOR DIN
ROMÂNIA
Filiala
BUCUREŞTI
Str. Academiei
nr. 18-20

Art.7 Veniturile filialelor - la aliniatul (3) se elimină cuvântul “tarifele” şi va avea formularea:
(3) Potrivit hotărârii Conferinţei naţionale, filialele sunt obligate să vireze Ordinului o
cotă parte din cotizaţiile şi taxele de înscriere achitate de membri …
Explicaţie - astfel se exprimă explicit că respectivele cote de virament se aplică NUMAI
asupra cotizaţiilor şi taxelor de înscriere şi nu asupra altor încasări ale filialelor.
Art. 9 Drepturile membrilor - să fie exprimat ca şi Art. 10 cu trimitere la articolele 50 şi 51 din
Regulamentul OAR care tratează drepturile şi respectiv obligaţiile membrilor.
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Art. 12 Conferinţa teritorială - aliniatele (3 )şi (4) se reformulează şi se adaugă punctul ( c)
la aliniatul (3). Astfel se prevăd şi situaţii ca cea din 2011, când conferinţele teritoriale au fost
solicitate de Ordin.
(3) Conferinţa teritorială extraordinară se convoacă în următoarele situaţii :
a. demisia sau imposibilitatea exercitării funcţiilor de către consiliul teritorial,
preşedinte sau a uneia din comisiile de cenzori sau disciplină, ocazie în care se vor
dispune noi alegeri numai pentru forurile sau comisiile aflate în situaţia de mai sus.
b. la solicitarea scrisă a cel puţin o treime din membrii filialei, după întrunirea consiliului teritorial care
va decide asupra problemelor ce au constituit motivul convocării.
c. “ca urmare a unei hotărâri a Consiliului naţional al OAR”
(4) Conferinţa teritorială extraordinară se organizează respectând aceeaşi procedură ca şi în cazul celei
ordinare.

Art. 17 Procedura de consultare - din motive de eficienţa la aliniatul (1) se comasează punctele b) şi c), iar punctul d)
devine c) şi se completează după cum urmează:
(1) b) documentul prevăzut la litera a) va fi supus consultării membrilor pentru o perioadă corelată cu
calendarul conferinţei.
c) in interiorul “perioadei respective” oricare dintre membri filialei va putea formula propuneri sau
amendamente.
Art. 31 Consiliul de conducere teritorial - (3) - se adaugă sintagma “din lista propusă de preşedinte”, astfel acesta are
posibilitatea să-şi formeze echipa cu care va colabora.
(3) Consiliul de conducere teritorial va proceda la alegerea membrilor colegiului director, “din lista propusă de
preşedinte”, prin votul secret al majorităţii membrilor prezenţi.
Art.34 Colegiul director teritorial
- la aliniatul (4) se adaugă cuvântul “maximum”, având următoarea formulare:
(4) Filialele teritoriale cu un număr de peste 20 membri în Consiliul teritorial vor avea Colegiul Director format din
“maximum” 5 vicepreşedinţi şi un trezorier.
Explicaţie - se acordă filialelor libertatea de decizie în dimensionarea colegiului director.
- aliniatul (8) se elimină în totalitate. Explicaţie - colegiul director este for de decizie la nivel de filială şi trebuie format
exclusiv din arhitecţi cu drept de semnătură pentru asigurarea unui nivel cât mai ridicat de reprezentativitate profesională.
Art. 43 Atribuţiile comisiei de cenzori - comasarea şi reformularea punctelor a şi b :
a) verifică modul în care se colectează veniturile, se efectuează cheltuielile, este administrat patrimoniul
filialei, precum şi corectitudinea datelor din evidenţele contabile şi certifică bilanţul filialei.

