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Procesul Verbal al Conferinţei Teritoriale Extraordinare a Filialei
Bucureşti a O.A.R. - duminica, 26 iunie 2022

A. Modul

în care a fost convocată

Conferința Teritorială și caracterul ei extraordinar

Conferința Teritorială Extraordinară din 26 iunie 2022 s-a organizat conform prevederilor art.
al. (5) și (9) din Regulamentul nr. 1967 din 28.05.2022 de Organizare și Funcţionare a
Filialei Teritoriale București a Ordinului Arhitecţilor din România votat în Conferința
Teritorială Ordinară a Filialei Teritoriale București a OAR din 28.05.2022, a Deciziei nr. 2087
din 06.06.2022 a Președintelui Filialei Bucureşti a OAR, a prevederilor art. 12, al. (5) și (9)
din REGULAMENTUL - CADRU
1404/1 din 30 iunie 2018 privind înființarea, organizarea
filialelor
ale
Ordinului Arhitecţilor din România și a Hotărârilor nr.
teritoriale
și funcționarea
2088 din 06.06.2022 și nr. 2158 din 10.06.2022 a Filialei Teritoriale București a OAR.
10,

nr.

Conferința are, conform Regulamentului Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR, caracter
extraordinar, fiind convocată în vederea completării a 31 de locuri în Consiliul de Conducere
Teritorial și a 4 locuri de membri supleanți în Comisia Teritorială de Disciplină pentru
mandatul 2022-2026, poziții care nu au fost alese în Conferința Teritorială Ordinară a Filialei
Teritoriale București a OAR din 28.05.2022.
Conferința Teritorială Extraordinară a OAR București din 26 iunie 2022 a fost anunțată prin
anunțuri postate pe site-ul filialei, pe platformele Facebook și Instagram, prin SMS și
Newsletter direct către membrii filialei începând cu data de 10 iunie 2022.
B.

Anul, luna, ziua, ora și locul de desfășurare a Conferinței Teritoriale

Conferința a avut loc duminică, 26.06.2022, începând cu ora 08:30, în Sala Frescelor
din Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”lon Mincu” Bucureşti - str. Academiei
nr. 18-20.
C.

Participarea

OAR

la lucrările Conferinţei Teritoriale Extraordinare a Filialei Bucureşti a

Conform prevederilor art. 11, al. (3) din Regulamentul nr. 1967 din 28.05.2022 de
Organizare şi Funcţionare a Filialei Teritoriale București a OAR, Conferința Teritorială
Extraordinară a Filialei Bucureşti a OAR din 26.06.2022, aflată la a doua convocare, a fost
legal constituită din membri prezenți. La Conferință au participat 194 de membri.
D.

Ordinea de

Zi

votată

OAR,
Ordinea de Zi a Conferinței Teritoriale Extraordinare a Filialei Teritoriale Bucureștia
votată de participanți în deschiderea evenimentului, este atașată prezentului Proces Verbal.

Componența prezidiului Conferinței Teritoriale Extraordinare a Filialei Teritoriale
Bucureşti a OAR
E.

a

fost
Prezidiul Conferinței Teritoriale Extraordinare a Filialei Teritoriale București a OAR
asigurat de domnul arh. Emil lvănescu, Președintele Filialei Teritoriale Bucureşti a OAR,
ales în Conferința Teritorială Ordinară a Filialei Teritoriale București a OAR din 28.05.2022
pentru un mandat de 4 ani, respectiv 2022-2026.

Președintele a invitat alături de el pe domnul arh. Bogdan Andrei Fezi, membru în Comitetul
de organizare a conferinței, ales membru în Consiliul de Conducere Teritorial al Filialei
Teritoriale București a OAR
Conferința Teritorială Ordinară a Filialei Teritoriale București
a OAR din 28.05.2022 pentru un mandat de 4 ani, respectiv 2022-2026. De asemenea,
invitat alături pe domnul avocat Marcel Toader, avocatul filialei.
Președintele

în

l-a

Date privind participanți și candidați, date prevăzute la art. 20, al. (2) din Regulamentul
nr. 1967 din 28.05.2022 de Organizare și Funcționare a Filialei Teritoriale Bucureşti a

F.

OAR

a) Numărul total al membrilor Filialei Teritoriale Bucureşti cu drept de vot

— 2550 membri cu
de
vot
drept
b) Numărul total al membrilor Filialei Teritoriale București cu drept de vot prezenți — 194 de
membri prezenți la Conferința teritorială din 26.06.2022
c) Numărul candidaților pentru fiecare for de conducere
fiecare comisie:
- 83 de candidaţi pe 31 locuri în Consiliul de Conducere Teritorial
- 8 candidați pe 4 locuri de membru supleant în Comisia Teritorială de Disciplină

și

G. Luări de cuvânt

şi hotărâri aprobate în cadrul conferinței

Prezentarea datelor privind desfășurarea Conferinței Teritoriale Extraordinare a Filialei
Teritoriale București a OAR, fac obiectul prezentului Proces Verbal şi vor fi prezentate mai
jos.

Desfăşurarea Conferinţei Teritoriale Extraordinare a Filialei Teritoriale Bucureşti a
— duminică
26.06.2022, Sala Frescelor din Universitatea de Arhitectură şi
Urbanism ”lon Mincu” Bucureşti.

OAR

10:48
-

Arh. Daniela Calciu,

membru în Comitetul de organizare a conferinței și moderator.

anunță deschiderea lucrărilor conferinței;

prezintă numărul de 194 de participanți înregistrați, din cei 2.550 membri cu drept de vot
(cu cotizaţia achitată la zi ) înscriși în Filiala Bucureşti a O.A.R;

-

declară conferința legal constituită din membrii prezenți conform prevederilor
Regulamentului nr. 1967 din 28.05.2022 de Organizare și Funcţionare a Filialei Teritoriale
București a Ordinului Arhitecţilor din România la art. 11, al. (3);

-

-

anunță deschiderea lucrărilor Conferinței;

-

invită Președintele

să

ia loc la prezidiu;

anunța componența și prezenta comitetului de organizare alcătuit din arh. Bogdan Fezi,
arh. Daniela Calciu și arh. Raluca Vișinescu si prezența domnului avocat Marcel Toader
pentru eventuale intervenții și consultări;

-

prezintă membrii secretariatului conferinței: secretariatul conferinței este format din trei
membri titulari: arh. Denisa lvan, arh. Bogdan Dragoș Munteanu și arh. Traian Colțan
conform Decizie nr.2087 din 05.06.2022;

-

-

dă cuvântul domnului arh. Emil Ivănescu, Președintele Filialei Bucuresti a OAR.

-arh. Emil lvănescu - rostește cuvântul de deschidere al conferinței: “Mulţumim foarte mult
că sunteti alaturi toți pentru această conferința cu totul particulară.”

-

anunță supunerea
Se supune
contra,

O

la vot a Ordinii de Zi

—

se votează cu vot deschis:

vot Ordinea de Zi a conferinței: se votează 193 voturi pentru,
abţineri — se aprobă Ordinea de Zi a conferinței.
la

arh. Emil Ivănescu

1

vot

continuă: “Ne aflăm în acest moment pentru că nu s-a completat
lista membrilor din Consiliul Teritorial și conform regulamentului în vigoare, atât
Regulamentul Cadru cât și Regulamentul votat de curând, se convoacă în mod direct în
maxim 30 de zile o conferință extraordinară pentru completarea acestor locuri. Practic, acest
eveniment este generat de această completare, situații asemănătoare au avut loc și în țară,
de exemplu la Timișoara. Am găsit și o soluție astfel încât să putem duce lucrurile mai
departe. În mod normal, dacă nu se completează această listă, practic filiala va avea
probleme. Am discutat cu matematicieni care au demonstrat prin calcul, 50%+1 nu poate
aplicat în condițiile unei filiale mari. Am trimis Naţionalului, deocamdată nu a venit niciun
răspuns. Prin urmare, pentru a respecta aceste 30 de zile a trebuit să găsim noi o soluție.”
Dă cuvântul domnului avocat Marcel Toader.
-

—

fi

-

avocat Marcel Toader preia

cuvântul

din regulament, se invoca cadrul legal:
- dese citează
articolul 12, alineatul

5 (regulamentul-cadru
“Această conferință este reglementată
"O
nouă conferință teritorială se organizează obligatoriu și în condițiile în care
pentru filiale):
la Conferința Teritorială Ordinară de Alegeri nu au fost aleși toți membrii.” Ideal este să se
voteze până la plafonul maxim de 31.
-

arh. Bogdan Andrei Fezi preia cuvântul:

articole

“

În primul rând,

este

o incompatibilitate între
spune ca sistemul de vot este într-un singur tur,

din regulament. Primul articol
iar alt articol spune ca trebuie sa aiba 50%+1. Conform Comisiei de la Veneţia referitor la
aceasta speță, citează: "Un al doilea tur de vot este folosit în cazul în care candidatul nu a
reușit sa obțină majoritatea în primul tur și e necesar un al doilea tur.”
Ideea de a avea alegeri într-un singur tur este incompatibila cu majoritatea, oferă exemple
pentru susţinerea metodologiei.
două

-

-arh. George Tohaneanu preia cuvântul “Nu e deloc clar în baza a ce ne întâlnim astăzi.
Conferința nu a fost convocată înainte cu suficient timp, nu a convocat-o cine trebuie, nu ne
este clar dacă s-a realizat descărcarea de gestiune a CT-ului anterior sau nu. În buletinul
de vot este o formulare nefericită “trebuie” votati 31 de candidați. Chiar trebuie?! E
obligatoriu să existe? Nu cred ca e. Mai funcționăm după ROF sau nu? Vreau sa spună
cineva care decide, ROF nu e bun, nu e funcţional”,
-arh. Emil Ivănescu preia cuvântul - “Conferința e una extraordinară, convocată în 30 de
așa cum e scris în articol, este organizată în baza acestuia. A respectat toate
procedurile. În urma Conferinței trecute, singurul for complet este Preşedintele.

zile

arh. Bogdan lvanovici intervine din public: - “Am trimis vineri o contestaţie, am făcut
referire la ROF. Nu vă dă atribuții de a face convocări. La National am solicitat, iar
Președintele a refuzat. Va rog frumos să publicați scrisul de la Național.”

-

-

arh. Bogdan Epure

-

Puteam să forțăm completarea numărului de delegaţi, puteam să

facem contestaţie dacă ne respingeau.
arh. Mircea Ochinciuc: - “Conform regulamentului urma ca în acea conferință sa fie
completată lista delegaților până la ultimul loc. Domnul avocat a fost de acord. În cadrul
acestei conferințe extraordinare, dacă vom considera că e legală, lista delegaților trebuie
completată în totalitate. Nu e vorba de o joacă, este vorba de un principiu esențial:
-

reprezentativitatea”.

arh. Andrei Fenyo intervine: - “Problema delegaților la Conferința Naţională: pentru
delegat trebuie să îți depui candidatura care e verificată de o comisie, adică e un termen
până la care se depune candidatura, o comisie verifică iar lista e supusă votului conferinței.
De aceea completarea nu se poate face în cadrul conferinței. Naționalul are un termen până
la care se pot depune candidaturile”.
-

-interventie din public (nu s-a prezentat): “S-a mai făcut acum 5 ani, s-a completat lista în
timpul conferinței”.

Propuneri si alegere a Comisiei de numărare a voturilor - vot deschis
-arh. Emil lvănescu — conform regulamentului invită la constituirea Comisiei de validare și
numărătoare a voturilor — participanții care nu candidează sunt invitați să se ofere ca membri
în această comisie. Se oferă 7 persoane și supune la vot alcătuirea Comisiei de validare și
numărare a voturilor din 7 persoane.
Se votează cu vot deschis

-

se aprobă cu 152 de

voturi pentru,

1

vot contra,

1

abţinere.

Este anunțată componența Comisiei de validare și numărare a voturilor care va
din următoarele persoane:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

fi

alcătuită

loana Cătălina Vărzaru- președinte
Cosmin Anghelache
Alexandra Elena Buliga
Kalina Krasteva
Vladimir Alexandru Dan Nicula
Dragoș Florian Piţu
Constantin Porumbacu

Se votează cu vot deschis componența Comisiei de validare și numărare a
voturilor — se aprobă cu 171 voturi pentru, 1 vot contra, 0 abţineri.
arh. Emil Ivănescu roagă comisia să își aleagă președintele și să comunice cine e
președintele comisiei. (38:43)

-

Se anunță desemnarea de către membrii comisiei a doamnei arh. Cătălina Vărzaru ca
Președinte

al

Comisiei de validare și numărare a voturilor.

la

Emil lvănescu — constată că procedurile sunt îndeplinite. Supune
vot că vor fi aleși
candidații care au obţinut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate, în ordinea
descrescătoare, fără să mai fie necesară condiția de a obține jumătate plus unul din numărul

-arh.

acestora.(39:19)

E o

Se supune

la

completare pentru o conferință extraordinară.
vot deschis

—

se votează cu 141 voturi pentru, 10 voturi contra și 7

abţineri.
- În timpul

votării, din sală arh. Bogdan Ivanovici afirmă că important este să respectăm

legea.

arh. Emil lvănescu mulțumește participanților (41:18) și constată că hotărârea a trecut.

-

(42:25)
un participant din sală (care nu se prezintă) întreabă dacă nu este deranjant faptul că o
parte din membri Consiliului Teritorial va fi ales după o regulă și cealaltă parte după altă

-

regulă.(42:48)

arh. Emil lvănescu: regulamentul spune foarte clar că trebuie făcută o conferință de
completare. Prin urmare, cine va fi ales acum este conform regulamentului în vigoare,
cadru
al filialei (43:02). Dă cuvântul doamnei arh. Daniela Calciu.
-

și

și

11:15

—

11:20- Prezentarea Raport Comisie de verificare și validare a candidaturilor

arh. Daniela Calciu preia cuvântul: Comisia s-a întrunit la sediul Filialei Bucureşti a OAR
în data de sâmbătă 11 iunie 2022, fiind formată din arh. Valentin Ungureanu, arh. Radu
Florea si arh. Cornelia Burcuș. Comisia a verificat dosarele de candidatură înregistrate
suplimentar la Filiala București a OAR pentru alegerile din cadrul Conferinței Teritoriale
Extraordinare din data de 19 sau 26.06.2022,(43:49) după cum urmează: 10 dosare de
candidatura pentru poziția de membru în Consiliul de Conducere Teritorial și 1 dosar de
candidatură pentru funcția de membru supleant în Comisia Teritoriala de Disciplina a Filialei
Bucureşti a OAR. Comisia menționează că restul dosarelor au fost validate pentru
Conferința din 28.05.2022. Comisia de validare a constatat că toate candidaturile respectă
prevederile Regulamentului nr. 1967 din 28.05.2022 de organizare și funcţionare a Filialei
Teritoriale Bucureşti a OAR aprobat în Conferința Teritorială Ordinară din 28 mai 2022 și ca
urmare pot fi înscrise pe buletinele de vot și pe liste. Așa dar, ajungem la situația prezentă
pe buletinele de vot, avem 83 de candidaţi pentru cele 31 de locuri rămase neocupate în
Consiliul de Conducere Teritorial și 8 candidaturi pentru cele 4 locuri neocupate de membru
supleant în Comisia Teritorială de Disciplină.
-

Pentru ca buletinele de vot să fie valabil exprimate, trebuie bifat minim un vot și maxim 31
pe buletinul pentru completarea Consiliului și minim un vot și maxim 4 pe buletinul pentru
completare Comisiei de Disciplină. Precizează că ideal ar fi ca participanții la Conferință să
își exprime opțiunea pentru toate locurile rămase pentru ca cei aleși să aibă un număr cât
mai mare de voturi.
11:20
-

—

12:20- Prezentarea Candidaților

arh. Daniela Calciu invită candidații să își prezinte candidatura, dacă doresc. Dă citire

listei candidaților:

Consiliul de Conducere Teritorial, 31 membri titulari

-

83 candidaţi

Arh. Baciu Daniel: încurajează votarea celor care practică arhitectura, vot electronic;
Arh. Bogdan Branescu: susține votul electronic;
Arh. Vlad Cavarnali: evoluția într-o direcţie pozitivă, coagularea în jurul problemelor
de proiectare și de execuție, implicare pentru a evolua profesional, implicare în

situația juridică, calitatea de a interveni;
Arh. loana-Olivia Cian-Tarba: vot hibrid, regresăm în loc sa progresăm;
Arh. Sorin Doru Ciomartan: să facem mai mult, ceea ce trebuie în continuare;
Arh. Olivia Collavini: ordinul nu mă reprezintă;
Arh. Alexandra Damian: împărțirea practicii de arhitectura în 20 de domenii;
Arh. Romulus Laurentiu Diaconu;
Arh. Luciana-Amalia Enache- antreprenor
început de drum, voluntar de 7 ani în
de-a arhitectura;
Arh. Bogdan Ilarie Epure- rezolvarea neregulilor din regulamentele OAR;
Arh. Doru Gafencu- idei în completarea și modificarea actualei legislații;
Arh. Cristina Olga Gociman
evidențierea prezentei performanțe precum Anuala de
Arhitectura, asumarea unor funcții publice, dialogul constructiv între profesie și
școala. Profesorii acestor scolii practică, problemele sunt aceleași;
Cond. Arh. Constantin Hazarian- președintele Comisiei de Urbanism din Consiliului
General - suntem într-un moment critic, trebuie să ne concentrăm pe soluții pentru

la

-

deblocarea situațiilor;
Arh. Bogdan Ivanovici - o mai buna organizare a Ordinului;
Arh. Ilinca Maican - important să ne concentrăm pe ce se poate face, candidează
pentru mai mult suflu si pro activism;
Arh. Adrian Moleavin — a fost membru în Consiliul National al OAR, a activat în 2
grupuri de lucru - concursuri si grupul de dezvoltare profesională continuă, dorește

ca profesia de arhitect să își recâștige imaginea, drepturile și beneficiile pe care
avea

în trecut;

le

Arh. Vlad Adrian Moraru: reprezentativitatea din mediul privat;
Arh. Bogdan Constantin Neagu: conduce
20 de ani birou de proiectare, impunerea

de

unor tarife minime de proiectare, tarifare buna, branding, calitatea produsului va
crește exponențial;
Arh. lrina-Teodora Nemțeanu: activitate corectă în domeniul arhitecturii;
Arh. Lorin Niculae: a înființat asociația Arhipera, nu consideră că exista o dihotomie
între arhitectul practician și cel teoretician, e nevoie de solidaritate în favoarea
colaborării;
Arh. Anca Maria Păsărin: dorește să aducă influențe bune din ţările în care a
practicat, a studiat, a organizat expoziții. Dorește sa aducă cat mai multe concursuri
de arhitectură;
Arh. Sergiu Cătălin Petrea: problema pe care o avem ca filiala este ca suntem slab
reprezentați, semnal de alarma, implicare activa necesara;
Arh. Vlad George Popescu: dorește recuperarea respectului față de arhitect;
Arh. Anca Sandu: multumiri celor 5% din filiala, s-a ocupat exclusiv cu proiectarea în
ultimii 15 ani, important ca cei care ne reprezenta sa ne înțeleagă sa ajute;
Mina Nicoleta Sava: comunicarea către
Arh.
in interior;
breaslă, problema

este

Bogdan Tofan: sa ne regăsim pe noi, apărarea competenţei în fata
incompetenței, as vrea sa fiu apărat de ordin;
e Arh. George Alexandru Tohăneanu: ameliorarea relației dintre OAR și membrii săi;
e Arh. Barbu Vlad: grup de lucru cu avocaţi specializați in domeniul construcțiilor, cu
tehnicieni.
e

Arh.

Comisia Teritorială de Disciplină a Filialei Bucureşti a O.A.R., 4 membri
e
e
e

- 8

candidaţi:

Arh. Amir Dalbozi: patrimoniul, respectul arhitectului;
Arh. Florin Ady Rădulescu: aprofundarea meseriei de arhitect și urbanism,
echilibrul moral;
cunoașterea legislației
Arh. Lenuţa Vlad- viața de arhitect este periculoasă în Romania, educația psihologică

și

a arhitecților.
12:00-13:00- Votarea pentru completarea candidaților pentru forurile de conducere și
comisiile alese ale Filialei Bucureşti a O.A.R.

se aduc urnele, se votează, se sigilează la încheierea intervalului stabilit, se transportă în
sala în care va avea loc numărarea voturilor;
-

13:00-14:00- Pauza de masă
13:00-17:45- Numărarea voturilor: Comisia de validare și numărare a voturilor își
desfășoară activitatea.

17:45- Raportul comisiei de numărare a voturilor

Președintele comisiei de numărare a voturilor, arh. loana Cătălina Vărzaru anunţă
rezultatele:
Conform evidențelor puse la dispoziție de secretariatul conferinței numărul de membri cu
drept de vot și prezenți în sală sunt: - număr de membri ai filialei OAR Bucureşti cu drept de
vot la conferința teritorială: 2.550 - număr de membri ai filialei OAR București cu drept de
vot
conferința teritorială prezenți: 194

la

Completarea comisiei teritoriale de disciplină a filialei București cu 4 membri supleanți:
număr candidați pe buletinul de vot: 8
- număr total voturi exprimate: 186 de buletine de vot din care: 180 buletine valide și 6
buletine anulate
-

Completarea consiliului de conducere teritorial

al filialei

București cu 31 de membri:

număr candidaţi pe buletinul de vot: 83
188 de buletine de vot din care: 179 buletine valide și 9
- număr total voturi exprimate:
buletine anulate.
Nu am numărat voturi deschise si am ţinut cont la stabilirea clasamentului de decizia
conferinței referitoare la modul in care se departajează, în sensul in care au fost luate în
considerare persoane alese cele care au obținut numărul cel mai mare pana la 31.
-

Hotărâri ale Conferinței Teritoriale privind rezultatul votului:
- sunt anuntati membrii aleşi.
Închiderea Conferinței
-

În

arh. Emil Ivănescu preia cuvântul: “Mulţumim participanților, de asemenea mulțumim
echipei de numărare a voturilor si e foarte bine ca ați numărat de mai multe ori
felicitări celor care s-au calificat si au fost votaţi.”

si

data de 01.07.2022 a fost încheiat prezentul proces verbal.

Membrii prezidiului Conferinței Teritoriale Extraordinare a Filialei Bucureşti a O.A.R.
— duminica, 26 iunie 2022

T
ul

Secretariatul conferinței
Arh. Denisa lvan

Arh. Traian Colţan

-

Arh. Bogdan Dragoș

Munteanu

