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CANDIDATURA PENTRU PREŞEDINTELE ORDINULUI ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 
 
 

1. Condi ţiile care trebuie îndeplinite cumulativ  de candidaţii pentru funcţia de preşedinte, 
potrivit prevederilor art. 26 alin (2) din Legea 184/2001, republicată, şi 27 alin (2) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a OAR: 

a) Să fie arhitect cu drept de semnătură. 
b) Să nu fi îndeplinit două mandate consecutiv în funcţia de preşedinte al OAR. 
c) Să nu fi fost sancţionat disciplinar în ultimii 8 ani. 
d) Să aibă cotizaţia plătită la zi, inclusiv pentru anul 2010. 

 
2. Incompatibilit ăţi, potrivit prevederilor art. 27 alin (6) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a OAR: 
a) Să nu fie preşedintele unei filiale teritoriale.  
b) Să nu fie membru în nici un consiliu teritorial al vreunei filiale.  
c) Să nu fie membru în nici o comisie teritorială de disciplină sau de cenzori. 
d) Să nu fie membru în Comisia Naţională de Disciplină sau în Comisia de cenzori a OAR. 

 
Precizări: 
În cazul în care un membru OAR, care a fost ales în  vreuna din func ţiile prev ăzute la pct.2, 
lit. a), b), c) şi este ales pre şedinte OAR, va renun ţa la func ţia de la filial ă – acesta este 
principiul general recunoscut. O astfel de situa ţie înseamn ă şi riscul organiz ării unor 
alegeri noi pentru pre şedin ţia filialei sau pentru consiliul teritorial ori pen tru una dintre 
cele 2 comisii teritoriale. 
În cazul în care arhitectul care a fost ales în fun cţia de pre şedinte al OAR şi în una dintre 
cele dou ă comisii na ţionale (de disciplin ă sau de cenzori) incompatibilitatea se rezolv ă în 
cadrul Conferin ţei naţionale. 
  

3. Lista candida ţilor pentru pre şedin ţia OAR, potrivit prevederilor art. 28 alin (5) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a OAR:  

a) Se întocmeşte o singură listă.  
b) Candidaţii pentru funcţia de preşedinte al OAR pot figura pe lista Consiliului naţional ori 

pe lista Comisiei Naţionale de Disciplină sau a Comisiei de cenzori a OAR. 
c) Data limită de depunere a dosarului de candidatură este 24 mai 2010, orele 17,00, 

inclusiv data poştei.   
 

 


