-Secretariat-

Nr. 433/26.06.2017

COMUNICATUL ȘEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 22 IUNIE 2017.

Ședința Consiliului Superior s-a desfașurat la sediul Registrului Urbaniștilor din
România, str. Tudor Arghezi nr. 21.
La ședință au fost convocați să participe, conform Regulamentului referitor la
organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România, membrii titulari/membrii
supleanți, invitați. Prezența la ședința se prezintă in felul urmator:
Membri titulari:
MDRAP:
Drd. arh. Anca - Ileana GINAVAR- prezentă
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU- absent motivat
APUR:
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU – absent motivat
Conf. univ. dr. arh. habil. urb. Angelica STAN- prezentă
UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- prezent
Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- prezent
Prof. univ. dr. arh. Emil -Barbu POPESCU- absent
OAR:
Arh. Eugen PĂNESCU- absent
Lector univ. dr. arh. Veronica- Ileana MARIN- prezentă
AASJR:
Arh. Daniela OLARU- prezentă
Membri supleanți:
MDRAP: fără nominalizare
APUR: arh. Crişan-Victor POPESCU- prezent
UAUIM: conf. univ. dr. urb. Andreea POPA- prezentă
OAR: lipsă nominalizare
AASJR: Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- Presedintele Comisiei de
examinare și reprezentant teritorial- prezent
Invitați:
d-l. arh. Gheorghe- Ștefan ELKAN, Președinte Comisie disciplină, reprezentant teritorial
Birou Nord-Vest
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arh. Ileana TUREANU- Purtător de cuvant al RUR- absentă
lector univ. dr. urb. Sebastian GUȚA- Preşedinte AAUPR- absent
stud. urb. George-Gabriel MARIN- absent
Sedința s-a desfășurat regulamentar.

1.- Probleme curente ale RUR.
– reconfirmare comisii RUR:
- în concordanță cu Hotărârea Consiliului Superior 227/16 martie 2017 privind
continuarea activității în aceeaşi componenţă, pentru asigurarea continuității şi unității
conceptuale până la finalizarea demersului de redactare a proiectului noului Regulament privind
dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de
urbanism şi, respectiv, al noului Regulament referitor la organizarea şi funcţionarea
Registrului Urbaniştilor din România, regulamentele actuale, aprobate prin Hotarârea nr.
101/2010 a Consiliului Superior al RUR, necesitând actualizări şi modificări semnificative,
rezultate în principal din evoluţia legislativă şi practica administrativă acumulată în această
perioadă de timp, în conf. cu răspunsul entităților care nominalizează membrii Comisiei de
examinare și în conf. cu Art. 31. din Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură
pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism si cu Art. 10 și 27 din
Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, a
fost reconfirmată componenta comisiilor.
- Comisia de examinare privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentații
de amenajarea teritoriului și de urbanism: are următoarea componență:
- conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI – preşedinte
Nominalizări – Registrul Urbaniştilor din România:
- conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU – membru titular
- ing. Mariana DOROBANŢU – membru titular
- lector univ. dr. urb. Sebastian Nicolae GUŢĂ – membru supleant
Nominalizări – Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu“ Bucureşti :
conf. univ. dr. arh. Cerasella CRĂCIUN – membru titular și președinte delegat
conf. univ. dr. arh. Georgică MITRACHE – membru titular
conf. univ. dr. arh. Claudiu Gheorghe RUNCEANU – membru supleant
Nominalizări – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice :
urb. Liviu Tudor BĂILEŞTEANU – membru titular
drd. arh. Anca Ileana GINAVAR – membru titular
Se face precizarea că, întrucât Presedintele delegat a fost propus și aprobat dintre
specialiștii nominalizati de UAUIM și nu de către RUR, cum este stipulat prin Art.31.-(3) a),
UAUIM trebuie să mai facă o nominalizare de membru titular, iar MDRAPFE să nominalizeze
un membru supleant (cf. art. 31.-(4).
- Comisia profesională: comisia constituită în 2015 are următoarea componență și va fi
reconfirmată întro viitoare ședință:
- prof. univ. dr. arh. Tiberiu-Constantin FLORESCU
- conf. dr. urb. Andreea POPA
- arh. Eugen PĂNESCU
- conf. dr. arh. habil. urb. Angelica STAN
- arh. Stelian-Alexandru CONSTANTINESCU
- arh. Daniela OLARU
- Comisia de cenzori: a fost reconfirmată și are următoarea componență:
- expert contabil Viorica NICOLAE- Președintă
- econ. Mihaela SANDU
- econ. Olivia-Petruța IVAȘ
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- nominalizarea unui purtător de cuvînt al Registrului Urbaniștilor din România- s-a menționat
faptul că persoana aleasă va trebui să participe regulat la ședințele Consiliului Superior, să fie la
curent cu activitatea instituției, cu legislația domeniului și să aibă vizibilitate in rândul
specialiștilor. A fost propus și votat in unanimitate d-l prof. univ. dr. arh. Tiberiu-Constantin
FLORESCU, membru al Consiliului Superior.
- situația dosarelor amânate in ultima sesiune de examinare in vederea dobandirii dreptului de
semnatura din mai a.c. – d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea Grigorovschi, Președintele comisiei a
informat membrii Consiliului Superior, că în ceea ce privește solicitările d-lor arh. Eugen
PANESCU și dr. arh. Endre VANYOLOS, membrii Comisiei au decis solicitarea completării
dosarului cu studii corespunzătoare în vederea acordării dreptului de semnătură pentru
documentații de amenajare peisagistică– aferente simbolului G6. Deorece nu a fost posibilă încă
întrunirea Comisiei de Examinare, în acest caz nu avem o propunere de hotărâre spre a fi
aprobată.
- Definitivarea Regulamentului de ordine interioară al Registrului Urbaniştilor din România- s-a propus
și aprobat prelungirea cu încă două săptămâni a termenului de primire a eventualelor sugestii și
observații.
- Situația publicației „URBANISMUL- serie nouă”- s-a discutat posibilitatea transmiterii către cei care
vor publica cele două teze de doctorat a tuturor documentelor întocmite în acest sens de către publicația
RUR, în eventualitatea în care acestea există în calculatorul aflat în sediul RUR și folosit de către
reprezentanții publicației. În acest sens a fost solicitat specialistul IT care să verifice existența acestor
documente. Între timp, în urma verificării, s-a constatat că în calculator nu exista nimic legat de acest
subiect.
- Informarea juridică- d-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR a propus ca în baza cercetărilor juridice la
care se face referire în descrierile asistentei juridice acordate RUR-ului, materialele care ar putea interesa
specialiștii să fie făcute sub formă de raport concret al cercetărilor, iar comunicările către instituție să fie
făcute sub formă de livrabil, nu numai mesaj. De asemeni a făcut sugestia angajării unui jurist consult.
Propunerile au fost reținute, vor fi studiate și vor fi discutate cu cabinetul de avocatură la care se face
referire.
- Desfășurarea conferinței CEMAT- a fost prezentată acțiunea la care au participat numeroși specialiști
cu drept de semnătură.

2.- Comisia de Disciplină – analiza cazurilor disciplinare și adoptarea de către Consiliul
Superior a hotărârilor de soluționare în fond. D-l arh. Gheorghe- Ștefan ELKAN, Președintele
Comisiei de disciplină a prezentat propunerile de hotărâre care trebuie adoptate și care au fost
adoptate. D-lui ELKAN i s-a cerut să facă o prezentare a cazurilor pentru a fi postată pe site.
3.- Diverse.
- S-a reamintit că este necesar să se clarifice, prin noile regulamente aflate în lucru, dreptul de
semnătură acordat peisagiștilor.
- Dra conf. dr. urb. Andreea POPA a solicitat aprobarea donării către Facultatea de UrbanismUAUIM a unor exemplare din publicațiile RUR pentru premiile acordate celor mai bune
proiecte studențești ale anului prezentate în expoziția organizată de facultate. Solicitarea a fost
aprobată.
- D-l arh. Gheorghe- Ștefan ELKAN, reprezentant teritorial, a revenit asupra problemei
solicitărilor din teritoriu de formare profesională pentru arhitecții șefi, problemă care încă nu și-a
găsit soluția.
- au fost prezentate și aprobate două solicitări întârziate de eliberări ștampile și certificate
(obținute de mai mult timp și neridicate motivat).
Hotărârile adoptate în această ședință se referă la:
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- validarea Comisiei de examinare și a Comisiei de cenzori și la aprobarea propunerilor
Comisiei de disciplină privind cele două sancțiuni aplicate.
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului
Urbaniștilor din România, în ziua de joi 20 iulie 2017, ora 9,00.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRISOR
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