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     HOTĂRÂREA CONSILIULUI NAȚIONAL 
NR. 399 DIN 21.03.2022 

 

privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare unitară a prevederilor referitoare la condițiile 

legale de desfășurare a conferinței teritoriale  

 

 

PREAMBUL: 

Având în vedere că activitatea Ordinului este coordonată de Consiliul național între 

reuniunile Conferinței naționale, precum și faptul că membrii Consiliului național analizează 

funcționarea forurilor de conducere ale filialelor teritoriale OAR și dispun măsuri pentru 

îmbunătățirea activității sau alte măsuri necesare, 

 

Observând, în fapt, imposibilitatea organizării ședințelor conferințelor teritoriale întrucât 

desfășurarea acestora este limitată de existența prevederilor referitoare la cvorum, astfel 

cum stabilește articolul 13 alin. (1) din Regulamentul cadru privind înființarea, organizarea 

și funcționarea filialelor teritoriale ale OAR aprobat de Conferința națională din 30 iunie – 1 

iulie 2018, 

 

Ținând cont că imposibilitatea desfășurării conferințelor teritoriale împiedică desemnarea 

delegaților pentru Conferința națională și determină imposibilitatea desfășurării acesteia,  

 

Întrucât Consiliul național are obligația de a lua măsuri pentru asigurarea condițiilor optime 

de desfășurare a Conferinței naționale, iar aspectele mai sus prezentate constituie situații 

a căror soluționare nu poate fi amânată, 

 

Ținând cont că se impune luarea în considerare a unor limite de cvorum în funcție de 

obiectul deliberării, respectiv după cum acestea vizează chestiuni referitoare la probleme 

curente și periodice sau probleme esențiale pentru funcționarea și structura organizației, 

 

Având în vedere numeroasele solicitări transmise de filialele teritoriale privind nevoia de 

suport în luarea unor măsuri pentru organizarea eficientă a conferințelor teritoriale, 
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În vederea asigurării unui cadru unitar aplicabil filialelor teritoriale care au fost în 

imposibilitatea obiectivă de a adopta un regulament propriu, 

 

În temeiul art. 31 alin. (7) din Regulamentul de funcționare și organizare a Ordinului 

Arhitecților din România,  

 

 

Consiliul național întrunit în ședința din data de 21 martie 2022 emite următoarea: 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1 Se aprobă Instrucțiunile de aplicare unitară a prevederilor referitoare la condițiile 

legale de desfășurare a conferinței teritoriale, prevăzute în anexa care face parte integrantă 

din prezenta Hotărâre. 

 

Art. 2. Instrucțiunile de aplicare unitară a prevederilor referitoare la condițiile legale de 

desfășurare a conferinței teritoriale se vor aplica filialelor teritoriale care nu au adoptat un 

regulament propriu. 

 

Art. 3 Ordinul Arhitecților din România va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

 

 

Președinte, 

Arh. Alexandru Găvozdea 
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Instrucțiunile de aplicare unitară a prevederilor referitoare la condițiile legale de 
desfășurare a conferinței teritoriale 

Art. 1.  Prezentele instrucţiuni au ca scop asigurarea unui cadru unitar de aplicare a 
prevederilor referitoare la condițiile legale de desfășurare a conferinței teritoriale. 

Art. 2. Conferința teritorială va fi legal constituită la prima convocare în prezența majorității 
simple a membrilor cu drept de vot ai filialei.  

Art. 3.  (1) La prima convocare, filialele teritoriale vor transmite către membri un link pentru 
confirmarea online a participării la conferința teritorială.  

(2) În cazul în care numărul confirmărilor nu este suficient pentru îndeplinirea condiției 
prevăzute la Art. 2, consiliul de conducere teritorial va emite o hotărâre prin care se va luat 
act de faptul că nu a fost obținut cvorumul necesar și se va stabili a doua convocare. 

Art. 4. La a doua convocare, conferința teritorială va fi legal constituită cu numărul 
membrilor prezenți.    

Art. 5. Filiala teritorială va asigura participarea la conferinţa teritorială a cel puţin unui 
reprezentant al fiecărui judeţ din cadrul componenţei acesteia. 

Art. 6. La ședința conferinței teritoriale care va fi organizată în anul 2022, filialele vor 
efectua demersuri în vedera adoptării propriilor regulamente. 

Art. 7. Filialele teritoriale ale OAR vor aduce la îndeplinire prevederile prezentelor 
Instrucțiuni. 

 

Președinte, 

Arh. Alexandru Găvozdea 

 
 


