-SecretariatNr. 685/15.12.2014
COMUNICAT

La data de 11 decembrie a.c., la sediul Registrului Urbanistilor din Romania din str.
Tudor Arghezi nr. 21, a avut loc sedinta Consiliului Superior.
La sedinta au fost convocati sa participe, conform Regulamentului referitor la
organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania, membrii titulari/membrii
supleanti, presedintii de comisii, reprezentantii teritoriali, coordonatorii regionali, invitati.
Situatia participarii la sedinta se prezinta in felul urmator:
- Membrii titulari:
- Nominalizati de MDRAP:
Drd. arh. Anca Ileana GINAVAR- prezent
Dr. geograf Bogdan SUDITU- nu participa fiind suspendat din activitatea de
funcţionar public
Prof. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- prezent
Prof. dr. geograf Ioan IANOŞ- absent motivat
- Nominalizati de APUR:
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- prezent
Arh. Crişan-Victor POPESCU- prezent
- - Nominalizati de UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Emil -Barbu POPESCU- - absent
Prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- absent
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- prezent
- Nominalizati de AASJR: Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI - prezent
- Nominalizati de AASMR: Lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- prezent
- Nominalizati de OAR:
Dr. arh. Niculae TARALUNGA- a refuzat nominalizarea
Arh. Eugen PANESCU- prezent
- Membrii supleanţi:
- Nominalizat de MDRAP: arh. Traian Bogdan BOGOESCU- absent motivat
- Nominalizata de APUR: arh. Doina Mihaela BUBULETE- absent
- Nominalizat de UAUIM: prof. univ. dr. arh. Zeno BOGDĂNESCU- absent
- Nominalizati de AASJR: arh. Mirela DIDĂ- absent motivat
- Nominalizati de AASMR: conf. univ. dr. arh. Traian Andrei LUNCAN- absent
- Nominalizat de OAR: lipsa nominalizare
- Invitati:
- conf. univ. dr. arh. Monica RADULESCU- Presedinta Comisiei profesionale- prezent
- arh. Gheorghe Stefan ELKAN- Presedintele Comisiei de disciplina si reprezentant
teritorial- absent motivat
- prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial- prezent
- arh. Nicoleta PARVANESCU- coordonator regional- prezent
- dr. Ileana TUREANU- Purtator de cuvant RUR- prezent
- dr. arh. Viorica CUREA- Presedinte UAR - prezent
- stud. urb. Cristiana OPREA- absent
- dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR- prezent
Sedinta s-a desfasurat in conditii legale.
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In sedinta au fost prezentate si supuse discutiei urmatoarele subiecte, materialele propuse
fiind transmise electronic participantilor, in masura in care au fost primite de la cei ce au
intocmit unele dintre ele, cu cel putin 2 zile inainte de sedinta:
1.- Dezbaterile avand ca tema revizuirea Regulamentului privind dobândirea
dreptului de semnătură si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea RUR.
D-l. arh. Crisan Victor POPESCU a anuntat faptul ca propunerea de Regulament
referitor la organizarea si functionarea RUR a ajuns la forma finala si a solicitat sa fie
transmisa spre consultare cabinetului de avocatura. Solicitarea a fost aprobata.
Revizuirea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură nu este
finalizata, volumul de munca fiind foarte mare. D-na conf. univ. dr. arh. Monica RADULESCU,
d-l. prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU si d-l conf. univ. dr. arh. Gabriel
PASCARIU, prin luarile de cuvant au subliniat volumul mare de munca inglobat in revizuirea
celor doua regulamente, pasul mare facut in eliminarea multor neclaritati si implicarea d-lui arh.
Crisan Victor POPESCU in aceasta intreaga activitate. Urmeaza ca in doua saptamani textul
reconsiderat sa fie transmis cabinetului de avocatura pentru completari/modificari/observatii,
astfel incat in sedinta urmatoare a Consiliului Superior sa poata fi supus aprobarii.
2.- Propunere Statutul profesiei de urbanist.
D-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU, Preşedinta Comisie profesionale a
prezentat modul de elaborare a Statutului, avand ca sursa de informare statutul ela borat in
Franta. D-l. prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV a solicitat, spre consultare, si varianta
germana. Secretariatul va studia, in acest sens, site-ul www.ectp-ceu.org. si daca nu va gasi
informatiile cerute, va cere sprijinul secretariatului CEU-ECTP, care de fiecare data, in astfel de
situatii, ne ofera disponibilitatea. D-na RADULESCU a facut precizarea ca a introdus in
propunere ultimile noutati europene in domeniu, precum cele legate de competente explicite
pentru zone protejate.
3.- Propunerea de Regulament privind derularea stagiului profesional pentru
dobandirea dreptului de semnatura.
D-l. Preşedinte RUR a solicitat introducerea in regulament a prevederii de precizare a
decidentului care confirma finalizarea stagiului, regulamentul fiind aprobat, deci functionabil..
4.- Intalnire la Ministerul Educatiei Nationale avand ca tema transpunerea
Directivei 2013/55/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea
calificarilor profesionale si a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea
administrativa prin intermediul Sistemului de informare al pietei interne („Regulamentul
IMI”).
D-na arh. Anca Ileana GINAVAR, Sef Serv. U-AT din cadrul DT- DGDRI- MDRAP a
informat pe cei prezenti asupra discutiei care a avut loc in data de 27 noiembrie a.c. la sediul
Ministerului Educatiei Nationale, referitoare la transpunerea Directivei 2013/55/UE de
modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoasterea calificarilor profesionale si a
Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul
Sistemului de informare al pietei interne ("Regulamentul IMI"). Au fost stabilite urmatoarele:
pana la data de 15 ianuarie 2015 autoritatile competente vor analiza textul DIRECTIVEI
2013/55/UE si vor avea loc discutii cu reprezentantii MEN in cazul in care se identifica
probleme sau neclaritati referitoare la articolele din DIRECTIVA care urmeaza a fi transpuse in
legislatia specifica.
Totodata, pana la data de 15 ianuarie, autoritatile competente vor identifica articolele din
DIRECTIVA care trebuie transpuse in legislatia specifica; in acest timp, MEN lucreaza la
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proiectul de act normativ (actul cadru care transpune DIRECTIVA 2005/36/CE) pentru
modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale
pentru profesiile reglementate din Romania. In ceea ce priveste domeniul de activitate al
MDRAP, vor fi scanate actele normative care reglementeaza urmatoarele profesii:
- profesia de arhitect ;
- profesia de urbanist
- profesiile de verificator de proiecte, experti tehnici, responsabili tehnici cu executia, auditor
energetic, diriginte de santier
- autorizarea persoanelor fizice si juridice în vederea realizarii si verificarii lucrarilor de
specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei,
Pana la sfarsitul lunii martie 2015, autoritatile competente vor redacta proiectele de acte
normative pentru armonizarea legislatiei in vigoare cu Directiva 2013/55/UE (acolo unde este
cazul si unde modificarile aduse Directivei 2005/36/CE au impact asupra legilslatiei nationale,
asa cum reiese in urma scanarii legislatiei in vigoare).
5.- Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru atribuirea
calităţii de expert tehnic extrajudiciar în specializarea urbanism si amenajarea teritoriului.
D-l. Preşedinte RUR a propus organizarea in luna martie 2015 a primului examen,
propunere aprobata. Bibliografia propusa, va trebui simplificata la recomandarea biroului de
avocatura.
6.- Regulament – cadru pentru organizarea si desfasurarea concursurilor de solutii
in domeniul urbanismului, peisagisticii si amenajarii teritoriului.
Intrucat nici pana la emiterea prezentului comunicat OAR nu a trimis observatiile
anuntate, asa cum a fost hotarat in sedinta anterioara, regulamentul se considera aprobat si se
posteaza pe site-ul www.rur.ro. Observatii ulterioare ale OAR, daca sunt doar de forma, asa cum
ne-a comunicat reprezentantul OAR in Consiliul Superior, vor putea fi operate in termen de
doua saptamani.
7.-.Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 7 noiembrie - 10 decembrie a.c.:


Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.

Referitor la Contestaţia adresată Consiliului Superior de către d-nul arh. Radu Şerban
GEORGESCU cu privire la respingerea solicitării de acordare a dreptului de semnătură de către
Comisia de examinare la data de 30 septembrie 2014, care a fost analizată în şedinţa Consiliului
Superior din data de 6 noiembrie 2014, a fost transmis răspunsul contestatorului, atat în format
electronic, cât şi prin poştă cu scrisoare cu confirmare de primire, formulat prin Hotărârea nr.
163 din 6 noiembrie 2014 a Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România.
-

A fost menţionat faptul că ultima sesiune de atesare/examinare în vederea

dobândirii dreptului de semnătură din acest an urmează să aibă loc în data de 16 decembrie a.c.,
prilej care a generat discuţii referitoare la procedura de atestare/examinare in vederea unor
amendamente in regulamentul corespunzator. S-a discutat si problema privind validarea
rezultatelor de către Consiliul Superior şi anume faptul că şedinţa Comisiei de examinare va
trebui să aibă loc cu circa doua saptamani anterior şedinţei membrilor Consiliului Superior,
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pentru a se respecta intocmai prevederile regulamentare referitoare la succesiunea operatiilor
implicate.
 Comisia profesionala- activitatea a fost prezentata la punctele 2 si 3 ale
prezentului comunicat.
 Comisia profesionala- prezinta d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCUPreşedinta Comisiei profesionale
- Comisia de disciplină: - nu au fost mențiuni speciale legate de activitatea comisiei.
8.- Activitatea birourilor teritoriale- - ca de obicei, se află postată pe site-ul
www.rur.ro.
9.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
In urma întâlnirii organizate de Ziua Mondială a Urbanismului, asociațiile și organizațiile
profesionale participante - Asociația Profesională a Urbaniștilor din România, Registrul
Urbaniștilor din România şi Uniunea Arhitecților din România – au întocmit şi au semnat o
„Declarație privind provocările globale și locale ale planificării spațiale și apel la acțiune“
prin care doresc să atragă atenția opiniei publice și autorităților asupra nevoii de acțiune publică
atent planificată, pentru asigurarea calității mediului construit și natural în România și, implicit,
pentru un cadru de viață sănătos și durabil. In acest sens, semnatarii declaraţiei vor continua să
invite la dialog actorii implicați în dezvoltarea urbană și teritorială și să susțină activități în acest
sens, cu atât mai mult cu cât anul 2015 este unul foarte important din perspectiva pregătirii
Conferinței Habitat III pentru Locuire și Dezvoltare Urbană Durabilă, în anul 2016 are ca
temă principală implementarea Noii Agende Urbane şi cu atât mai necesar acum, la începutul
noii perioade de programare a Uniunii Europene – 2014-2020 – când oportunitatea finanțărilor
sporite pentru dezvoltare urbană, rurală și teritorială este evidentă.
10.- Diverse.
- Asa cum a fost stabilit in sedinta trecuta, in vederea imbunatatirii activitatii din
domeniu, s-a facut propunerea, care a fost aprobata, ca incepand cu ianuarie 2015 d-na arh.
Eugenia MARGINEANU- actualmente Arhitect Sef al Judetului Alba, de la 1 ianuarie 2015
pensionara, sa indeplineasca functia de Coordonator regional RUR pentru Regiunea de
Dezvoltare Centru (incluzand jud. Mures, Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu si Alba)- cu sediul
la Alba Iulia, subordonata Biroului teritorial Nord-Vest, Cluj.
- D-na contabil sef econ. Adriana Caliopi PILU a solicitat propuneri pentru BUGETUL
DE VENITURI SI CHELTUIELI- anul 2015, solicitare acceptata.
- S-a propus si aprobat ca membrii Comisiei de Cenzori si Reprezentantii teritoriali sa fie
platiti cu indemnizatie, cf. HOTARARE CONSILIU SUPERIOR nr. 113/25.08.2011.
- S-a hotarat ca urmatoarea sedinta a Consiliului Superior sa aiba loc, la sediul Registrului
Urbanistilor din Romania, in ziua de joi 29 ianuarie 2015 orele 1000.
Cu prilejul Anului Nou 2015, Consiliul Superior urează tuturor specialiştilor cu drept de
semnătură acordat de către Registrul Urbaniştilor din România, colegilor din celelalte organizaţii
profesionale, conducerii şi direcţiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administrației Publice, precum şi structurilor asociative ale administraţiei publice locale, un an
nou bun, cu realizări şi multe bucurii.
DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRISOR
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