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COLEGIUL DIRECTOR TERITORIAL 
Sinteza dezbaterilor – marți 08 septembrie 2015 
 
 
Marți 08 septembrie 2015, ora 16:30, a avut loc reuniunea Colegiului Director Teritorial  
la sediul Filialei București a O.A.R. din str. Academiei nr. 18-20. 
Întâlnirea a fost statutară, la reuniune fiind prezenți: 
1. arh. Șerban Sturdza, Președinte 
2. arh. Bogdan Bogoescu, Vicepreședinte 
3. arh. Ana Maria Goilav, Vicepreședinte 
4. arh. Raluca Munteanu, Vicepreședinte 
3. arh. Emil Ivănescu, Vicepreședinte 
4. arh. Iulius Cristea, Trezorier 
Invitat:: arh. Dan Marin  
 
 
Au fost discutate următoarele probleme cuprinse în Ordinea de Zi: 
 
1. Probleme legislative 
Membrii Colegiului Director consideră că ordinul trebuie să fie bine informat și să reacționeze prompt la 
modificarea legislației profesiei – este cazul Legii 50/1991 a cărei modificare, propusă prin inițiativă parlamentară, 
urmează să fie supusă dezbaterii și aprobării Camerei Deputaților. Filiala București va transmite urgent punctul de 
vedere către membrii comisiilor din Camera Deputaților care aprobă aceste modificări. Membrii Colegiului Director 
sunt de acord cu organizarea unei Conferințe de Presă pe această temă. 
Pentru o mai bună informare asupra problemelor legislative va fi activat Grupul Legislație și Patrimoniu al filialei – 
filiala trebuie să cunoască și să reacționeze cu promptitudine atunci când este cazul.  
Se constată lipsa de reacție a Ministerului Culturii atunci când este vorba de propuneri de modificări ale legislației 
care pot afecta patrimoniul.  
2. Organizare concurs zona Buzești-Berzei 
Se discută posibilitatea organizării acestui concurs cu fonduri din sponsorizări, independent de P.M.B. care, deși 
are tema (2014) nu continuă demersurile de organizare. Membrii prezenți consideră că fără concursul 
administrației concursul nu va avea finalitate, propunerile câștigătoare nu vor putea fi materializate - terenurile, în 
mare parte, aparțin P.M.B. 
3. Protocol colaborare O.A.R. București cu Asociația Dulgher 
Doamna arh. Raluca Munteanu, Vicepreședinte cu probleme profesionale, prezintă propunerea semnării unui 
protocol cu Asociația Dulgher în vederea organizării conferinței anuale despre construcții din lemn. Conferința va 
avea loc în București (cele trei ediții anterioare s-au desfășurat în Brașov) și Filiala București va asigura 
promovarea evenimentului. Colegiul Director aprobă încheierea protocolului. 
4. Invitație Camera Arhitecților din Bulgaria, Filiala Sofia 
În urma primirii invitației de participare a unor reprezentanți ai Filialei București a O.A.R. la Festivalul Arhitecturii, 
Sofia 2015, eveniment organizat de Filiala Sofia a Camerei Arhitecților din Bulgaria, Colegiul Director aprobă 
participarea a doi reprezentanți – arh. Miruna Zaharia Grigorescu și arh. Emil Ivănescu. Aceștia vor prezenta în 
cadrul conferinței, conform invitașiei, scurte prezentări despre programul „de-a arhitectura” și despre Anuala 2015, 
subiecte care se înscriu în tematica anunțată de organizatori.  
5. Participare la Marsul Bicicliștilor, septembrie 2015 
Colegiul Director aprobă promovarea și pariciparea la Marsul Bicicliștilor organizat la sfârșitul lunii septembrie de 
Asociația OPTAR și CBB. 
6. Protocol de colaborare cu Muzeul Municipiului București 
Membrii Colegiului Director aprobă semnarea Protocolului de colaborare cu Muzeul Municipiului București având 
ca obiect promovarea reciprocă a celor două instituții și a evenimentelor pe care acestea le organizează. În cadrul 
protocolului va avea loc un eveniment desfășurat în cadrul Anualei de Arhitectură București, ediția 2015, și anume 
expunerea în Sala Lapidarium din Casa Cesianu a expoziției „Valori Arhitecturale Constănțene”, expoziție 
organizată de Filiala Dobrogea și itinerată prin programul O.A.R. 
7. Pregătire apariție a nr.53 al buletinului A&B 
A fost discutat și aprobat sumarul numărului care urmează să apară la sfârșitul lunii septembrie. 
 
 Procesul verbal al reuniunii poate fi consultat la secretariat. 
 
 
 
12 sept. 2015                arh. Șerban Sturdza   arh. Cornelia Burcuș  

 Președinte O.A.R. București  Secretar Executiv 


