
 

Proces Verbal ședință  
Colegiu Director OAR București   
Luni 11 aprilie 2022, ora 14:30         

Loc desfășurare:  on-line platforma Zoom        

Prezența: fz.-fizic / ol. - online / 
ab-absenți   fz. ol. ab.         

  

Emil Ivănescu    

  

Ana Maria Zahariade    

Irina Meliță    
Cătălin Berescu    

Andrei Fenyo    
Ana Maria Goilav    

  Prezență  4 2 Există cvorum 

     

Invitați: 
…………………………………………………………..     

Au fost prezenți: 

Cornelia Burcuș, Secretar Executiv 
Mihai Medvedovici, Asistent Comunicare 
Marcel Toader, avocat OAR București 
 

    

     
    

Se supune la vot Ordinea de Zi Membru CD da nu abț. Concluzie 

 

Emil Ivănescu    

 
Irina Meliță    

Andrei Fenyo    
Ana Maria Goilav    
    

Se votează: 

  

4 0 0 vot:  4 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri 

  
 
 
                 



1.  Discuții privind organizarea 
Conferinței Teritoriale de Alegeri 
 Membru CD   -            

  

 
- Voiam să vă spun ceva legat de comisia de verificare a dosarelor. De fapt, atunci când se depun dosarele, 

băieții oricum le verifică, dar acea comisie este necesară. Totdeauna la celelalte conferințe din comisie făcea 

parte secretarul executiv și încă două persoane – mă gândeam la Ana Maria Goilav, dar nu am apucat să 

vorbesc cu ea. 

- Am mai găsit un arhitect, îl cheamă Radu Florea, este mai tânăr. Practic, dacă ziceți să nu o luăm pe Ana 

Maria Goilav atunci ne mai gândim la încă o persoană.  

- Într-adevăr, în trecut din comisia de verificare a dosarelor de candidatură au făcut parte și președinții, dar 

atunci nu au candidat. 

- Dacă doriți să fie prezenți toți colegii din CD, am putea să reprogramăm ședința mâine pe seară. Sunt două 

viteze aici – hotărârea aceasta, căreia trebuie să îi dăm drumul. 

- Dacă vine și Ana Maria Goilav, teoretic e cvorum. 

- Ana Maria Zahariade este la concurs la Brașov. 

- Sunt 2 viteze – să votăm materialul pe care l-ați văzut, și dacă mai sunt lucruri noi. Și apoi, partea de 

organizare pe care o aduci tu în discuție, pentru care putem să ne întâlnim și altă dată. Și pentru hotărârea 

aceasta putem și mâine discuta. 

- Este mai mult decât bun simț să fii în sală la conferință dacă candidezi, este o datorie 

- Acum 4 ani, când s-a făcut hotărârea privind numărul de membri din CT, pe ce s-a bazat? 

- Noi acum pusesem 50 de membri în CT fără supleanți. 

- Dincolo de aceste probleme, mai era comisia aceea de 3, de verificare a dosarelor și dacă ziceți să nu 

propunem de la noi, veniți cu o idee. 

- Dna. Cornelia Burcuș, Radu Florea și ne mai trebuie un om. Nu este foarte greu, deci probabil că pierde o 

zi maxim. 

- Pot să-l sun acum pe Vali? 

- Este membru OAR, și a zis că acceptă să fie în comisia aceea. Putem să îl trecem pe el.  Alte probleme 

vizavi de hotărâre? 

- Va începe iar Florin Enache să ne batjocorească că le cerem membrilor să își depună fizic candidaturile la 

sediu, dar dacă ne dorim altceva trebuie modificat regulamentul. 

- Este ca la concursuri, trebuie să ai data limită și cu poșta poate ajunge mai târziu. 

- Poate scriem asta, că este de datoria candidatului să se asigure că dosarul ajunge la timp prin postă sau 

curier la sediul OAR București. Poate punem data limită pentru aceste situații cu o zi înainte. 

- Nu poți face asta, să lași pe seama membrilor să impute poștei sau curierilor faptul că dosarul lor nu a ajuns 

la timp la filială. 

- O să fie la fel de multe candidaturi ca anii trecuți. 

- Eu aș lăsa și posibilitatea cu poșta, dar nu aș dezvolta-o. 

- Regulile privind organizarea conferinței sunt hotărârea aceasta a noastră și cea a CT-ului, documentele pe 

care le trimitem, etc. 

- Problema ridicată de dna. Monica Lotreanu privind tabletele ține de organizare. 

- Vă propun să votăm hotărârea, nu o dăm mâine, mai trece o dată dna. Cornelia Burcuș prin ea cu ultimele 

completări și vă rog să ne dați mâine pachetul de postat, ca să ne mai uităm pe el. 

- Acum aș vrea să fie un vot pe structura lui, cu modificările de rigoare, și mâine când ne mai dă o dată dna. 

Cornelia Burcuș materialul cu modificările discutate, vorbim. 

- Materialul nu va pleca fără să dăm „bun de tipar”. Eu sunt de acord cu materialul. 

- Dna. Cornelia Burcuș, mâine până la ce oră credeți că ne puteți trimite ca să îl mai puricăm? 

Emil Ivănescu 



- Sunt de acord cu data limită de mâine până la 10 dimineața pentru observații, și pe urmă să dăm ok până 

mâine seară la 11 ca să le avem pe toate. 

- Dna. Burcuș va prelua observațiile de pe e-mail, dacă mai sunt. Dacă vor fi mai multe, le discutăm, stăm 

telefonic și le discutăm mâine. 

- Între timp Monica Lotreanu ne-a trimis iar acuze. Marcel Toader a spus că indiferent că ne dă în judecată 

sau nu, dreptatea este de partea noastră, dar încă o dată cred că ar trebui să facem o publicare, ori 

săptămâna aceasta ori cealaltă despre incompatibilitate. Asta cred personal. 

- Noi o să trimitem adresa aceasta și CT-ului, dar v-am arătat-o vouă primii. 

- Monica Lotreanu se referă la delegați. 

- Vot deschis înseamnă ridicare de mână. 

- Deși poate este mai rapid, eu nu aș mai băga treaba cu tăiatul. Nu este fals, nu încalcă nimic dar produce 

multă animozitate. Lucrurile acestea le mai putem discuta. Dacă sunteți de acord, încheiem ședința. 

- Vă rog să vă mai uitați o dată în seara aceasta dacă mai aveți alte observații, dacă nu, mâine îi dăm bun de 

tipar. 

- Vă rog, trebuie să facem modificările discutate astăzi, dacă mai sunt. Sunt completări, nu sunt cine știe ce. 

Vă mulțumesc, ne auzim mâine eventual. 

Andrei Fenyo - Eu m-am uitat pe materialul trimis, și singurul lucru care lipsește din listă sunt urbaniștii cu drept de 

semnătură, asimilați cu conductorii. Dacă nu avem în TNA-ul nostru pe filială asta, o putem lăsa așa. 

- După ce dăm hotărârea de azi, aș face-o publică undeva, ca dacă există observații să le putem colecta în 

timp util. 

- Chestia cu participatul la conferință pentru a putea fi ales este ceva căruia îi înțeleg utilitatea, doar că 

rugămintea este să facem referire de unde provine ca reglementare. Dacă nu se hotărăște în regulamente 

sau în vreo hotărâre, va fi greu să o implementăm noi doar așa că vrem noi. 

- Da, în mod normal ar fi bine să fie prezenți, este normal atunci când candidezi. Este bine să fii acolo când 

ești votat. 

- Singura problemă este să nu se întoarcă împotriva noastră. 

- Dacă ne dorim ca candidații să fie aleși doar dacă sunt prezenți la conferință, la orice ar candida, atunci 

trebuie fundamentat foarte bine. În momentul acesta în ROF nu există această obligație, doar să îți depui 

candidatura. 

- Atunci nu fac referire la ea ca la o obligativitate. 

- Îmi amintesc la național că au fost situații în care candidații au absentat, dar au fost pe buletinul de vot. 

- Dacă sunt trecute pe buletinul de vot, atunci nimic nu îi împiedică pe participanți să îi voteze. 

- Ar fi frumos să existe condiția prezenței la conferință pentru a putea fi ales, dar  s-ar putea sa nu fie posibil. 

- Deci filiala nu va mai avea supleanți la votul de acum? 

- Conform ROF cadru nu apare noțiunea de supleant, deci la vot acum nu vom avea supleanți. Din câte știu, 

la ROF filialei, pe care îl propunem noi, apar supleanți. 

- Eliminăm partea de supleanți din respectivul regulament. 

- Teoretic CT-ul poate funcționa și fără supleanți. 

- Vorbim cu Valentin despre posibilitatea de a fi în comisia de validare, el este membru al filialei? 

- El sigur nu candidează. 

- Mă uitam acum în regulament. Această comisie apare doar în regulamentul OAR Național. În regulamentul 

filialelor nu se face referire la această comisie. 

- Să vedem dacă avem condiții de eligibilitate aici. 

- Acesta este regulamentul ordinului. 

- Dna. Burcuș, dvs. de unde citiți? 



- Procedura alegerilor este descrisă în ROF al OAR. Acolo face trimitere. Pentru funcția în CN, președinte, 

cenzori, etc. 

- Deci această comisie trebuie să fie formată din membri ai filialei și să nu candideze. 

- În momentul de față, conform ROF cadru, nu ai ce face apropo de această cerință de a depune personal 

dosarul de candidatură la sediul OAR. 

- În ROF spune că dosarele de candidatură se depun personal sau prin poștă până la data limită. 

- Spunem că dosarele se transmit prin poștă până la data limită stabilită de CT. Poate ar fi trebuit să spunem 

că pentru poștă data limită este x. 

- Va trebui să dăm eventual prin hotărârea de CD că data limită pentru candidaturile prin poștă este cu o 

săptămână înainte? 

- Suntem în București, nu suntem într-un județ. Majoritatea vor veni la sediu. Dacă trimit cu curierul sau poșta, 

este problema lor. Dacă respectiva candidatură nu ajunge în timp util pentru verificare, cu părere de rău, 

chiar dacă data poștei este validă, să dea în judecată poșta. 

- Cât avem noi de la data limită a depunerii candidaturii până când facem lista? Cât durează verificarea? 

- În ROF cadru, acolo unde se vorbește despre candidaturi, trimiterea către național este destul de neclară. 

- Singura obligație care apare în ROF cadru sunt să nu fi avut 2 mandate consecutive, pot avea maxim 2 

mandate consecutive candidații și sunt condițiile care țin de comisia de disciplină și de cenzori. 

- Criteriile legate de vechimea în ordin sunt pentru comisii. 

- Criteriul sancțiunilor disciplinare înseamnă să nu fi fost suspendat. 

- Sunt de acord că nu putem scoate incompatibilitățile din hotărâre dar noi stabilim acum prin hotărârea 

aceasta care sunt regulile jocului. 

- Hotărârea are 8 anexe. 

- Mai sunt formulare și pentru comisii. 

- Comisia de verificare a candidaturilor de la național ce face? 

- Deci este o dublă verificare – la noi și la național. 

- Nu putem da ok-ul pe hotărâre pe mail? 

- Deci acum votăm pe principiu? 

- Dacă mai observăm lucruri de modificat în textul hotărârii, le trimitem pe mail 

- Îți trimitem până mâine la 11 observațiile CD-ului. 

- Dna. Burcuș, articolul citat de dvs. se referă la excepțiile de mai sus. Dacă ai mai puțin de 8 ani sau 10 ani 

vechime în OAR, nu poți să candidezi la funcțiile respective. 

- Nu poți candida dacă ai avut o sancțiune disciplinară în ultimii 8 ani la nicio poziție, pentru președinte pe 

lângă această condiție se aplică partea cu vechimea. Altă condiție de vechime este pentru comisia de 

disciplină. Acestea sunt criteriile care se aplică – cotizația la zi, fără abateri disciplinare în 8 ani, pentru 

președinte vechime de 8 ani, la comisia de disciplină 10 ani. 

- Mie îmi sunt destul de clare acum condițiile. 

- Membrii delegați nu au nicio cerință? Ca să participi la conferința teritorială trebuie doar să ai cotizația 

trecută, nu contează dacă ai avut abateri disciplinare. La conferința națională eu nu văd de ce ar trebui să 

ai vreo cerință care ține de abateri disciplinare, pentru că acolo ești un delegat, ar fi bine să se aplice criteriile 

cu plata cotizației, dar atât.  

- Haideți să nu le discutăm acum, ne uităm pe documente și vedem cum rezolvăm. 

- Lista respectivă din regulamentul OAR, care se votează deschis, se referă la lista candidaților către consiliu. 

Și acolo se dă ok pe listă. 

- Părerea mea este că delegații sunt votați pe buletin de vot prin bifare, nu mă interesează cum, prin eliminare 

sau acceptare este la fel. Dar am hotărât să se pună X la cei acceptați pentru delegați. Deschis se votează 

lista candidaților, în care CT-ul îi recunoaște ca fiind valizi. 



- Este o tâmpenie, discut și eu cu Naționalul, nu poți vota deschis pentru 200 de oameni. 

 

Cornelia Burcuș - Nu i-am găsit pe Cătălin Berescu și Ana Maria Zahariade pentru ședința de astăzi. 

- Ana Maria Goilav nu mai poate candida, are două legislaturi una după alta în CT. 

- Găsim pe altcineva, dar criteriile de selecție sunt să respecte condițiile de vârstă, să nu fi avut sancțiuni pe 

perioadele respective, etc. 

 

- Am trimis astăzi materialul corectat. Dați-mi voie să vă spun 3 lucruri la care hotărârea este slabă. M-am 

gândit că trebuie să punem un articol cu obligativitatea de a fi în sală a celor care candidează, mi se pare 

un lucru de minim bun simț. 

- Pe lângă regulament, organizatorii pot pune condiții. Candidații la tot – cine candidează la forurile de 

conducere și comisiile alese ar trebui să ia cuvântul, dar inclusiv delegații ar trebui să fie acolo, mi se pare 

de bun simț. A mai zis cineva că nu este obligatoriu, dar delegații reprezintă filiala la conferința națională, și 

este bine să știe ce se discută la filială. 

- Avem 221 de delegați și 22 de supleanți.  

- Aș vrea să îl ascult și pe dl. Fenyo. 

- Bine, nu o punem ca o obligativitate prezența la conferință pentru a putea candida. Eu personal nu am găsit-

o. Am să o mai caut. 

- Și dacă îți depui candidatura pentru femeie de serviciu, te duci la interviu. 

- Poate nu spunem că este obligatoriu, ci că conducerea filialei consideră necesar. 

- Se pune accentul doar pe bunul simț. 

- La forurile de conducere se prezintă candidații și acolo li se acordă câteva minute. Acolo reiese clar că 

trebuie să vii și să iei cuvântul ca să te prezinți. 

- Pe buletinul de vot sunt toți oricum. 

- Atunci rămâne ca recomandare. 

- Pentru delegați nu le putem da nici un minut pentru a își susține candidatura la conferință. 

- Vineri nu am făcut toate anexele, ci am venit ieri și le-am corectat. Nicio problemă, le corectăm, ne mai uităm 

o dată pe ele. Nu se mai referă la regulamentul filialei care este caduc, ci se referă la regulamentul cadru 

pentru filiale. 

- Sunt fix 50 de membri în CT, și nu am mai pus niciun supleant, oricum 50 sunt foarte mulți, dar nu de asta. 

Am cerut la OAR să ne clarifice ce înseamnă „cu cotizația la zi” și să ne spună cum sunt calculate mandatele 

în cazul în care supleanții au luat locul membrilor titulari. Dar și acolo se spune că dacă supleanții nu sunt 

prevăzuți în ROF cadru, nu există. 

- La cei 50 de membri în CT nu apar supleanți. 

- Trebuie să îi scoatem, OAR spune că nu există supleanți. Noi mereu am pus 22+2, ca să asigurăm cvorumul, 

dar din 50 de membri trebuie să avem cvorum. 

- S-a lucrat pe ROF-ul filialei. 

- Nu trebuie să eliminăm toți supleanții, mai sunt la cenzori și disciplină. 

- La 50 de membri, sigur va fi cvorum. Irina Meliță, să te mai uiți peste ROF. 

- Materialul are 2 slăbiciuni. Mă întorc la comisie – eu reprezint informația tehnică de la filială – verificarea 

vechimii, a sancțiunilor, etc. 
- În regulamentul filialei se făcea referire la această comisie, cred că și în ROF cadru. 

- În privința selecției , ROF cadru trimite la ROF ordinului. 

- art. 22 alin 8 – regulamentul ordinului spune – condițiile de eligibilitate sunt verificate de o comisie numită de 

CD. 



- La alegeri se trimite la regulamentul filialelor. La art. 21 alin. 3, toate sunt acolo, după ele am făcut anexele. 

- Ana Maria Goilav este perfectă pentru acea comisie de verificare. Dar poate fi oricine. 

- Să vă spun 2 slăbiciuni ale acestei hotărâri. 

- Una este că se prevede că arhitecții își depun la filială, în persoană, dosarul de candidatură. De ce insist să 

fie în persoană – măsura este în sprijinul candidaților neatenți. Când ei vin și depun, noi le atragem atenția 

la ce le lipsește. Ei câștigă timp și pot reveni cu dosarul complet. 

- Există o comisie care în maxim 5 zile trebuie să dea rezultatele. Dosarele nu sunt în lucru pe măsură ce vin. 

Ele se adună, se depun, rezultă un teanc, și în calendarul conferinței se stabilește o dată când ele sunt 

verificate, să nu fie cu mai mult de 5 zile de la depunere. 

- Cei de la filială nu verifică dosarul, ei se uită doar la cotizație, și asta am spus-o eu de la mine cu sancțiunile, 

verifică doar cotizația și să fie complet. Spune aici ce conține dosarul. 

- Dacă lăsăm posibilitatea de a trimite prin poștă, cum formulăm? Data limită este luni 9 mai. 

- Dar cei care vin prin poștă nu pot fi ajutați. 

- Nu poți pune o altă dată limită pentru dosarele trimise prin poștă, ROF spune că nu poți lua măsuri 

discriminatorii. 

- Ori se dă cu data poștei, ca la concursuri, ori se spune să ajungă în data de 9 mai 2022, același termen. 

Transmiterea dosarelor prin poștă are aceeași dată limită, la București niciodată nu am făcut așa. 

- Verificarea va avea loc pe 11-12 mai, în aceeași săptămână. Am lăsat așa fiindcă nu știu câte dosare sunt, 

dar în trecut verificarea s-a întâmplat și în 4 ore. Regulamentul insistă pe formularea motivului pentru care 

se restituie dosarul unui candidat. 

- Acum 4 ani a fost un singur dosar neconform. 

- Deci scriem „la sediul filialei, sau prin poștă cu respectarea datei limită de 9 mai”. 

- Mai este ceva. Trimiterea aceasta pe care am discutat-o mai devreme la prevederile regulamentului ordinului 

are o slăbiciune, zic eu. Pentru că acolo, în art. 22 – condiții de eligibilitate și art. 23 – candidaturile, tot textul 

se referă la forurile de conducere ale OAR Național. După mine lipsește ceva din regulament – să se spună 

că sunt valabile și pentru filiale. Este vorba despre materialul pe care l-ați primit - am luat condițiile de aici 

și, în loc să zicem „CN”, am zis „CT”, în loc să scriem „comisia națională de cenzori”, am scris „teritorială”. 

- La celălalt regulament, noi am avut o inițiativă bună. Am luat articolul din regulamentul ordinului privind 

incompatibilitățile și i-am găsit un loc în regulamentul filialei, unde l-am transpus. Acum nu avem așa ceva. 

- Citiți regulamentul, nu prezintă nici o procedură. 

- Mai sunt criteriile - în afară de faptul că arhitecții nu trebuie să candideze mai mult de 2 mandate consecutive, 

mai este un criteriu de vechime în profesie, care se transpune în vechimea în ordin. 

- Precizarea cu vechimea se impune numai pentru comisia de disciplină și pentru președinte, CT-ul și comisia 

de cenzori nu au limită de vechime. 

- Mai există un criteriu – să nu fi avut sancțiuni, la toată lumea la fel. Sancțiuni adică cele date de comisia de 

disciplină, nu altceva. 

- De fapt nu avem altă soluție, nu putem scoate incompatibilitățile de altundeva, am vrut să știți asta, membrii 

vor pune întrebări. 
- Toate criteriile sunt scrise și în anexe, acestea trebuie citite. 

- Primele 3 sunt formulare – unul pentru forurile de conducere ale filialei, unul pentru CN și unul pentru delegați 

și supleanți la conferința națională. 

- Mai există un criteriu - nu poți candida pe mai multe locuri, numai candidatul pentru președinte poate candida 

și la CT. 

- De asta mi-a luat atât de mult, nu înțeleg ce au vrut să spună. 

- Dosarul de candidatură pentru CN, numai pentru asta se face acum legat de hotărâre. Conferința votează 

lista candidaților de la București pentru CN. Dar din cauza timpului scurt, noi avem pe 28 mai conferință, iar 



data limită de la național pentru candidaturi este 31 mai, ca noi să verificăm – comisia de verificare va verifica 

și candidaturile lor, ei trebuie să depună dosarul complet. 

- La național comisia de verificare a candidaturilor se ocupă de președinte, comisii, etc. 

- Dosarele trebuie trimise la OAR în 3 zile după conferință, noi punem la dosar adeverințele, sunt pregătite, în 

conferința teritorială se votează lista cu mai mult de 44 de candidați pentru a asigura condițiile de vot și lista 

votată, cu dosarele și adeverințele făcute de noi se depun la ordin. 

- Acestea sunt problemele, Ar scurta prezentarea dar mai bine să o lăsăm așa. 

- Asta cu modificările membrilor, ce hotărâți voi, trebuie postată pe site, anunțată pentru că este de fapt anunțul 

privind dosarul de candidatură. Ce ar mai trebui poate noi să stabilim pentru calendar, la ce nu m-am gândit 

este următorul lucru: am pus data limită 9 mai pentru depunerea candidaturilor, dar poate ar fi bine să dăm 

o dată și pentru începutul depunerii candidaturilor, să mai lăsăm o săptămână până atunci. Deocamdată să 

circule informația. 

- Dăm toate documentele pentru ca oamenii să știe ce au de făcut și le spunem că depunerea candidaturilor 

începe pe 18. 

- Să dăm un termen de când începem până când se termină. 

- Poate mâine seară vă pot trimite materialul cu observațiile dvs. 

- Dacă îl trimit la 14:30 este bine? Sunt convinsă că și mie mi-au scăpat lucruri, și vă rog dacă sesizați ceva 

să îmi spuneți. 

- Aș vrea un termen limită pentru observațiile dvs. de pe e-mail, îmi trimiteți observațiile  până la 10:00 și le 

postez. 

- Eu oricum vă sun așa că vă rog să îmi răspundeți. 

- Mâine seară este versiunea finală pe care o punem pe site poimâine dimineață. 

- Mai am o întrebare. Sunt niște poziții ale OAR neînsușite, nesemnate de Diana sau de cineva anume. Dar 

ajutați-mă să înțeleg. „Candidatul nu a avut sancțiuni disciplinare în ultimii 8 ani, cu excepțiile care se aplică 

în cazul în cazul candidaturii la comisia de cenzori”. Candidatul trebuie să fie membru OAR de cel puțin 8 

ani. Și ca să poată avea această calitate, dacă aplică pentru funcția de președinte, trebuie să aibă o vechime 

de cel puțin 8 ani și de cel puțin de 10 ani dacă aplică ca membru în comisia de disciplină. Pentru cenzori 

nu este necesară vechimea. 

- „Candidatul nu a avut sancțiuni disciplinare în ultimii 8 ani, cu excepțiile menționate anterior.”  

- Și celelalte două foruri nu au condiție de vechime. 

- Mai este ceva, e vorba de membrii delegați. 

- Tăiatul de pe listă nu este legal, OAR și-a luat măsurile de prevedere, și spune că se votează deschis. 

- Hot. 218/4.02.2022 – art. 1 numărul delegaților la conferința națională și la litera g), filiala teritorială București, 

luată în calcul cu 4427 de membri are 221 de delegați și 22 de supleanți. După ce se termină lista se 

precizează că delegații și supleanții sunt delegați prin vot deschis de conferință. Introducerea listei în urnă 

nu este vot deschis. 

- La CN nu îi votează. Delegații și supleanții fiecărei filiale sunt desemnați prin vot deschis. 

- Haideți să facem mâine hotărârea, nu o mai putem relua. 

- Aștept observații. 



 

Consemnat: arh. Mihai Medvedovici, Asistent Comunicare   Avizat:  arh. Cornelia Burcuș, Secretar Executiv       

         Aprobat:  arh. Emil Ivănescu, Președinte OAR București 

Irina Meliță - Nu cred că este o idee bună dacă este cineva din CD în comisia de verificare a candidaturilor. 

- Ana Maria Goilav este acum în CD. 

- Mie mi se pare că dacă nu vin toți la ședința de azi ar trebui să o reprogramăm, sunt niște lucruri importante 

de discutat, inclusiv ce vorbeam noi cu tabletele.  

- Hotărârea trebuie votată, cum o votăm dacă nu sunt ei? 

- În materialele trimise sunt niște paragrafe unde se face referire la regulamentul filialei, nu la ROF cadru. 

- Este în regulament obligativitatea prezenței la conferință pentru a putea candida? 

- Eu sunt de acord cu asta, mi se pare și mie de bun simț. 

- Mai era făcută o referire la 22 de membri în CT. 

- Deci câți membri vor fi în CT? 50? În propunerea de regulament au rămas 50. 

- Cine sunt primele două persoane din comisia de verificare? 

- Vali Ungureanu nu cred că are chef de așa ceva. 

- Dar totuși, de ce nu s-ar putea face și pe mail observațiile la dosarele de candidatură? Și eu mă gândeam 

la asta, că nu este corectă obligativitatea de a depune dosarul fizic, la filială. 

- Și verificarea aceasta ar fi făcută live de cei de la filială? 

- Mi se pare un pic aiurea mersul la sediul. Ar trebui online. 

- O perioadă de până pe 9 mai pentru depunerea candidaturilor trebuie să ajungă. 

- Este treaba lui, candidatul trebuie să se asigure că ajunge în timp util candidatura sa, trebuie trimisă din 

timp. 

- Dacă este în regulament, așa trebuie să rămână. Dacă omul vrea să trimită prin curier, trebuie să rămână 

posibilitatea și trebuie să se asigure el că ajunge în timp util. 

- Mi s-a părut neclară formularea – ai voie să candidezi la CT și la CN. Ca orice membru, nu ca președinte. 
- Ca membru ai voie să candidezi și la CT și la CN dar din exprimare pare că nu, ar trebui reformulat. Eu am 

înțeles când am văzut că sunt 2 cereri diferite și se separă în sensul acesta. 

- Eu atât am văzut ca eventuale probleme. Dar aia cu tabletele este de discutat, văzând și scrisoarea Monicăi 

Lotreanu. 

- Ea se referă la tăiatul de pe listă și am stabilit că rămâne așa. 

- Nu poți vota cu ridicare de mână pentru 200 de oameni. 

- Atunci rămânem cu primul venit primul servit, și să se voteze lista. 

Se supune la vot hotărârea de 
organizare a Conferinței 
Teritoriale de Alegeri OAR 
București 

Membru CD da nu abț. Concluzie 
Se aprobă. 

 

Emil Ivănescu    

 Irina Meliță    
Andrei Fenyo    
Ana Maria Goilav    

Se votează: 

  

4 0 0 vot:  4 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri 


