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76025.05.2022.

Către: Filiala Teritorială București

Dlui. Președinte Emil Ivănescu

Email: secretariat(Qoar-bucuresti.ro

Ca urmare a solicitării dumneavoastră transmisă prin e-mail în data de
23.05.2022 referitoare la organizarea alegerilor în cadrul filialelor Ordinului
Arhitecţilor din România, formulăm următorul răspuns:

În primul rând, potrivit Hotărârii Colegiului Director OAR nr. 218/14.02.2022
privind delegații și supleanții, numărul locurilor în Consiliul național, în comisiile
alese, depunerea candidaturilor pentru alegeri și numirea membrilor comisiei
de verificare și validare a candidaturilor pentru Conferința națională 2022,
Filiala București are alocate, în baza art. 1 alin. (1) lit. g), 221 locuri de delegați
și 22 locuri de supleanți aferente celor 4427 membri. Potrivit art. 2 alin. (1) lit.

g) din aceeași Hotărâre, Filiala București are alocate 44 locuri în Consiliul

național, aferente celor 4427 membri.

În al doilea rând, ne vom raporta la prevederile Regulamentului nr. 1403/1 din
30 iunie 2018 de Organizare și Funcţionare al Ordinului Arhitecţilor din
România pentru determinarea modalității de dobândire a calității de delegat la
Conferința națională, respectiv de membru în Consiliul național, după cum
urmează.

Delegații la Conferința națională

Art. 10 Delegații la Conferința națională

(3)Sunt consideraţi delegaţi desemnaţi ai filialelor membrii cu plata
cotizaţiei la zi şi care nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 4 ani,
aleşi prin vot de conferinţa teritorială până la completarea
numărului total de delegaţi ai filialei.
(4)Sunt consideraţi delegaţi supleanţi desemnaţi ai filialelor
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Ordinului membrii cu plata cotizaţiei la zi şi care nu au fost
sancţionaţi disciplinar în ultimii 4 ani, aleşi prin vot de conferinţa
teritorială, în funcţie de numărul total de delegaţi ai filialei. (...)

Prin urmare, este necesară îndeplinirea a 2 condiții pentru ca o persoană să
fie aleasă în calitate de delegatal filialei teritoriale București: (1) să fie ales,
adică să întrunească numărul minim de voturi necesarși (2) săfie între primii
221 clasaţi în funcție de numărul de voturi exprimate.

Pentru a verifica dacă o persoană este aleasă vom verifica numărul de voturi

necesar, prin raportare la modalitatea de adoptare a hotărârilor de către
Conferința teritorială, conform Regulamentului — cadru nr. 1404/1 din 30 iunie
2018 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale
ale Ordinului Arhitecţilor din România, coroborat cu Regulamentul de
organizare și funcționarea Filialei teritoriale Bucureşti

Art. 21: Alegerea forurilor de conducere şi a comisiilor şi
validarea documentelor

(1)Votul este secret pentru alegerea membrilor forurilor de
conducere şi ai comisiilor şi este vot deschis pentru aprobarea
documentelor.
(2)Documentele vor fi aprobate cu votul majorităţii simple a membrilor
prezenţi.
(3)Procedura alegerii forurilor de conducere şi a comisiilor este
descrisă în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului.

(4)Hotărârile conferinţei teritoriale se aprobă cu votul majorităţii
simple a membrilor prezenţi.

Așadar, în condițiile în care numărul candidaților este inferior numărului de
locuri disponibile, vor dobândi calitatea de delegatal filialei teritorale București
doar acei candidați care întrunesc votul majorității simple a membrilor
prezenți, în condițiile Regulamentului — cadru şi ale ROF Filiala teritorială
București.

În ceea ce privește membrii în Consiliul național

Art. 22 Condiții de eligibilitate

(1)Pentru funcţia de membru al Consiliului naţional sunt eligibili
membrii înscrişi în Ordin, fără sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani, cu
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plata cotizaţiei la zi şi cu respectarea condiţiei de
incompatibilitate prevăzute la alin. (5), care au obţinut cel puţin
jumătate plus unu din numărul de voturi al membrilor prezenţi la
Conferinţa teritorială a filialei.

Art. 26 Scrutinul pentru Consiliul naţional

(3)Sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut cele mai multe voturi.
În caz de egalitate, Conferinţa naţională stabileşte modalitatea de
departajare.

Potrivit principiului interpretării sistematice a normelor juridice, în cazul în care
un text este incomplet, acesta va fi interpretat în relație cu ansamblul actului
normativ din care face parte, prin analogie cu instituțiile similare, în cazul
nostru cu mecanismul alegerii delegaților pentru Conferința națională. Așadar,
vor fi desemnaţi membri ai Consiliului național acei candidați dintre cei 66
înscriși și validați care (1) întrunesc votul a cel puțin jumătate plus unu dintre
membrii cu drept de vot și (2) se califică între primii 44 candidați, în ordinea
descrescătoare a voturilor exprimate.

Atragem atenţia asupra faptului că, deși este posibil ca locurile de delegaţi
alocate Filialei teritoriale București să nufie ocupate în totalitate, nu vor putea
dobândi această calitate candidații care nu întrunesc și cea dintâi condiție,
anume a câștigării a cel puțin jumătate plus unu din voturile exprimate. La fel,
și în cazul membrilor Consiliului național, chiar dacă unii candidați obțin un loc
între primele 44 poziții, aceștia nu vor dobândi calitatea de membru dacă nu
întrunesc și cea dintâi condiție, anume a câștigării a cel puțin jumătate plus
unu din voturile exprimate

Cu considerație,
Președinte,
Arh. Lucian - Alexandru Găvozdea
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