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Actualul Consiliu Național și Colegiu Director al OAR au primit în 2014
mandatul pentru ca organizația să funcționeze mai eficient și mai articulat pentru
profesie, lucruri pentru care au făcut eforturi susținute și bine fundamentate: au
propus un întreg pachet de măsuri, vizând mai multe direcții ale schimbării, care ar fi
putut fi făcute concomitent, pentru a grăbi această întărire a structurii interne a OAR.
Propunerile au fost formulate împreună cu o companie de consultanță și au
fost discutate pe larg atât în Colegiul Director, cât și în alte foruri: Grupul de lucru al
președinților de filiale, Consiliul Național, grupuri de lucru formate din membri OAR.
Au fost apoi ajustate pentru a reflecta cât mai bine punctele de vedere colectate și
ulterior aprobate în Consiliul Național cu o largă majoritate.
Pachetul de propuneri a fost supus în bloc votului Conferinței Naționale
Extraordinare din 28 octombrie 2017, care și-a exprimat reținerea față de anumite
aspecte, respingând propunerea de regulament, dar totodată semnalând problemele
acute existente în activitatea curentă a membrilor organizației și a breslei în general.
Deși avem convingerea că pachetul de propuneri înaintat ar fi avut impact pozitiv
spre rezolvarea unora dintre aceste probleme, aspect de altfel reflectat și de
susținerea a 43% dintre participanții la Conferința Națională, ne asumăm mai multe
erori de comunicare și dialog, ce au făcut ca intențiile noastre, care sunt cele din
mandat, să nu fie înțelese pe deplin. În mod evident, propunerile de reformă trebuie
puse în discuția membrilor mai mult, mai bine și mai din timp.
Pe de altă parte, din luările de cuvânt din Conferința Națională Extraordinară
(și din mai multe poziții post-conferință) a reieșit că respingerea fermă pare să fi privit
doar anumite modificări, altele fiind acceptate și apreciate. Datoria Consiliului
Național și a Colegiului Director este să lucreze în continuare pe aceste propuneri,
să le mențină în discuție, să analizeze observațiile, criticile și sugestiile și să explice
mai bine modificările propuse pentru a demonstra că ele sunt făcute cu bună
credință și, mai ales, utile profesiei și poziției ei în societate, pe care OAR are datoria
să le apere.
Reformarea diverselor sectoare de activitate ale OAR vizate de aceste
modificări poate fi făcută pe secțiuni, separat și într-un ritm mai lent. De aceea vom
lucra în continuare pe anumite direcții, integrând diferitele propuneri făcute în
Conferința Națională Extraordinară, inclusiv teme și subiecte noi. Propunerile
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dezvoltate vor fi supuse fiecare în parte dezbaterii deschise și apoi votului
Conferinței Naționale. Vom construi în foarte scurt timp un proces de consultare
mai bun, ce va include, printre altele, o platformă on-line de discuții.
Colegiul Director reiterează angajamentul că toate acțiunile întreprinse
sunt în slujba profesiei și a societății, pentru o mai bună desfășurare și
reprezentare a profesiei și pentru creșterea calității mediului construit.
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