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COMUNICAT

La data de 18 iulie a.c., la sediul Registrului Urbaniştilor din România din str. Tudor
Arghezi nr. 21, a avut loc şedinţa Consiliului Superior.
La şedinţă au fost invitaţi, conform Regulamentului referitor la organizarea şi
functionarea Registrului Urbaniştilor din România, membrii titulari, membrii supleanţi,
preşedinţii de comisii, reprezentanţii birourilor teritoriale, coordonatorii regionali.
Au fost prezenţi următorii:
1 d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- Preşedinte
2 d-l. arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedinte delegat
3 d-l. prof. univ. dr. arh. Emil Barbu POPESCU- membru titular
4 d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale
5 d-l. conf. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, membru titular şi reprezentant teritorial
6 d-na lector univ. dr. Simona Elena MUNTEANU-- membru titular şi coordonator
regional
7 d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
8 d-l arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- Preşedintele Comisiei de disciplină şi reprezentant
teritorial
9 d-l. arh. Bogdan Traian BOGOESCU- membru supleant
10 d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU- coordonator regional
11 d-na arh. Ileana TUREANU- purtător de cuvânt
D-na arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular, d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan
IANOŞ- membru titular, d-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru titular, d-l. conf.
univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare, d-l. conf. univ. dr. arh.
Constantin Tiberiu FLORESCU- membru titular, d-l dr. geograf Bogdan SUDITU- membru
titular, au absentat motivat fiind implicaţi în alte acţiuni sau sunt plecaţi din ţară, d-ra Cristiana
Ligia OPREA- reprezentantul studenţilor urbanişti este în vacanţă, d-na arh. Mirela DIDĂmembru supleant, coordonator regional a anunţat că nu poate veni, iar de la OAR nu am primit
nominalizările.
Şedinţa a fost statutară.
În şedinţă au fost prezentate şi supuse discuţiei următoarele:
1.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior.
Membrii Consiliului au fost informaţi asupra faptului că Legea nr. 190/2013 / 26.06.2013
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul a fost promulgată şi
publicată în M.O. PARTEA I- nr. 418/2013. S-a discutat despre stadiul de lucru al atribuţiilor ce
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revin RUR conform acestei legi. În perioada următoare au fost organizate întâlniri cu grupurile
de lucru, organizate în special la nivelul Comisiei profesionale, în vederea stabilirii obiectivelor
ce necesită urgenţă.
- Astfel, în ziua de 10 iulie a.c., la sediul central RUR a avut loc întâlnirea grupului
pentru Elaborare studii, cercetări, analize de fundamentare, coordonat de d-l. arh. Crisan Victor
POPESCU, Preşedinte delegat RUR. Au participat d-na conf. univ. dr. arh. Monica
RĂDULESCU, Preşedinta Comisiei profesionale, d-na arh. Anca Ileana GINAVAR- director
DATU- MDRAP, d-na arh. Daniela OLARU, d-na arh. Luminiţa IATAN, d-na dr. ing. Luminiţa
BORŢUN, toate arhitecte sefe de judeţ, d-l. dr. arh. Gabriel DAVIDENCO, d-l. arh. Dan
NIŢESCU, d-l. urb. Victor GHEORGHE şi d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU,
Preşedinte RUR, în calitate de invitat.
- În ziua de 15 iulie a.c., tot la sediul central RUR, a avut loc întâlnirea grupului de lucru
pentru Studiu actualizare norme de ocupare a terenurilor, la care au participat d-na conf. univ.
dr. arh. Monica RĂDULESCU, Preşedinta Comisiei profesionale, d-l. lector univ. dr. arh.
Marius VOICA- director Sucursala URBAN-PROIECT Bucureşti, d-na arh. Alina MUREŞANIUGA, Secretar General Center of Excellence in Planning (CEP), d ra urbanist- peisagist Sorina
Georgiana RUSU, reprezentant Asociaţia Absolvenţilor Urbanişti şi Peisagişti din România,
grup ce va fi completat cu d-l. arh. Traian Bogdan BOGOESCU. Este vorba despre reglementări
care privesc ocuparea terenului, care au funcţionat până în 1989 şi care se cer adaptate la
condiţiile de acum, la practica europeană şi necesită completări cu cerinţe legate de funcţiuni, de
însorire, etc.
- În ziua de 17 iulie a.c., la sediul central RUR s-au întâlnit, d-na conf. univ. dr. arh.
Monica RĂDULESCU, Preşedinta Comisiei profesionale, coordonatoarea grupului pentru
Programe de formare profesională continuă, organizare cursuri şi Statutul profesiei de urbanist,
cu d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV, care au stabilit câteva repere ale activităţii
grupului.
S-a constatat că este vorba, în general, de sugestii de modificări de natură legislativă care
să fie înaintate către MDRAP.
D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, Preşedinte RUR a concluzionat că,
după clarificarea componenţei Subcomisiilor profesionale, se va urmări ca fiecare membru al
Consiliului Superior să fie angrenat într-o activitate, pe baza liberei opţiuni, fără suprapuneri de
angajamente şi că Reprezentanţii teritoriali nu trebuie implicaţi în comisii, în aceste grupuri adhoc ei trebuie să aibă o privire de ansamblu asupra teritoriului pe care îl au în subordine. Astfel,
se va evita situaţia în care unii să fie încărcaţi peste măsură, iar alţii de loc. Rolul principal al
Comisiei profesionale, în această direcţie, este de a monitoriza indeplinirea sarcinilor atribuite
grupurilor de lucru.
- S-a trecut la raportul grupului de lucru implicat în Completarea regulamentelor privind
dreptul de semnătură şi organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România.
Coordonatoarea grupului, d-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, a prezentat propunerile transmise
de la data publicării Hotărârii Consiliului Superior nr. 101 de aprobare a regulamentelor (august
2010) până în prezent, propunerile ce se impun ca urmare a apariţiei Legii nr. 190/2013 şi cele
rezultate în urma discuţiilor cu cabinetul de avocatură care ne asigură asistenţa juridică. Toţi
membrii Consiliului Superior au fost invitaţi să transmită eventualele observaţii şi propuneri de
modificare a regulamentelor.
Referitor la grupul în vederea elaborării Regulamentului orientativ de organizare şi
desfăşurare a concursurilor de soluţii, d-na arh. Ileana Tureanu, coordonator grup, a comunicat
faptul că regulamentul este în studiu.
2.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 21 iunie - 17 iulie a.c.:
o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură:
validare rezultate interviu şi examinare desfăşurat în ziua de 1 iulie a.c.
Întrucât atât d-l Preşedinte conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, cât şi d-l. prof. univ.
dr. geograf Ioan IANOŞ, Preşedinte delegat, nu au fost prezenţi, fiind implicaţi în alte activităţi,
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prezentarea a făcut-o d-ra drd. arh. Andreea Gabriela VASILCA, secretara comisiei. Situaţia se
prezintă astfel:
Candidaţi admişi
Arhitecţi
1. arhitect-urbanist David C. A. DONOS-MITAN – Tulcea – DZ0 E
2. arhitect-urbanist Cătălin Gh. GOEA – Braşov – DZ1 E
3. arhitect-urbanist Noémi M. UGRAI – Braşov – DZ0 E
Urbanişti
1. peisagist diplomat Violeta Elena C. ANDREI – Bucureşti – DZ0 E
2. urbanist diplomat Miruna Maria M. CHIRIŢESCU – Dâmboviţa – D3 DZ0 E
3. urbanist diplomat Aurelian M. SLAVU – Bucureşti – DZ1
4. master urbanist-peisagist Lavinia Elena C. LUPARU – Bucureşti – DZ0 F5 G6
5. master urbanist-peisagist Dragoş Alexandru F. PRIE – Dolj – DZ0 E
6. master urbanist-peisagist Raluca Mihaela V. SERDARU – Braşov – E
7. master urbanist Alexandru G. DOBRA – Dâmboviţa - D3 DZ0 E
8. master urbanist Aura Luciana N. ISTRATE – Bucureşti – DZ0
9. master urbanist Iulia Mălina A.T.S. STĂNESCU – Bucureşti – DZ0
Specialişti din domenii conexe
1. dr. geograf Viorel Neculai N. CHIRIŢĂ – Suceava – F1 F5 G3
Extindere drept de semnătură.
Arhitecţi
1. arhitect-urbanist Oana Mirela M. RUSU – Iaşi – atestată la 19.04.2007 pentru D1 E,
extindere drept de semnătură pentru DZ0
2. arhitect-urbanist Adeona Roxana M. TRIFA – Bihor – atestată la 11.12.2008 pentru D1
E, extindere drept de semnătură pentru D3 şi DZ0
Urbanişti
Candidaţi amânaţi
1. dr. arhitect Mohammad AL-BASHTAWI – Bucureşti – atestat la 12.07.2005 pentru D E,
solicită extindere drept de semnătură pentru G6 - amânat până la completarea dosarului.
2. arhitect-urbanist Tiberiu H. DAVID – Bucureşti - atestat la 16.11.2006 pentru D E,
solicită extindere drept de semnătură pentru G6 - amânat până la completarea dosarului.
3. arhitect Irinel D. SIMIONESCU din Braşov, absolventă a Institutului de Arhitectură „Ion
Mincu“, Bucureşti – Arhitectură şi sistematizare, solicită acordarea dreptului de
semnătură pentru documentaţii aferente simbolurilor DZ0 şi E- amânată până la
completarea dosarului.
4. ing. peisagist Georgiana V. V. MIROIU – Bucureşti – solicită dobândire drept de
semnătură pentru G6 - amânată până la completarea dosarului.
5. urbanist peisagist diplomat Nicoleta V. ILAŞ (fostă NICOLA) – Bucureşti – atestată
cond. arh. la 06.09.2007 pentru D2 E1, solicită extindere drept de semnătură pentru DZ0 E
G6. In urma prezentării acestei situaţii, Consiliul Superior solicită Comisiei de examinare
să modifice Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei cu introducerea unui
paragraf prin care să se facă o derogare de la Regulamentul privind dobândirea dreptului
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de semnătură pentru documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului pentru
conductorii arhitecţi care au dobândit drept de semnătură şi solicită extinderea acestui
drept în urma continuării studiilor, fără să mai fie condiţionaţi de stagiatură RUR/6 ani
vechime, modificare care va fi aprobată prin Hotărâre a Consiliului Superior.
Centralizator admişi atestare /examinare /extindere
Nr. Judeţ
crt.
1.
Bihor
2.
Braşov
3.
Bucureşti
4.
Dâmboviţa
5.
Dolj
6.
Iaşi
7.
Suceava
8.
Tulcea
Total

Urbanism
1
5
2
1

Specialitate
Arhitectură
1ext.
2

Total
Domenii conexe

1ext.
1
9

1
3+2ext.

1

1ext.
3
5
2
1
1ext.
1
1
13+2ext.

o Comisia profesională.
Numeroasele activităţi ale grupurilor constituite la nivelul acestei comisii au fost
prezentate la punctul 1 al prezentului comunicat. Componenţa şi organizarea comisiei vor fi
postate pe site-ul www.rur.ro în momentul în care vor fi definitivate.
o Comisia de disciplină.
D-l arh. Gheorghe Ştefan ELKAN, Preşedintele comisiei, împreună cu d-na Aurora Elena
JELEA, coordonator al activităţii de secretariat a Comisiei centrale de disciplină, au prezentat
problemele aflate în acest moment pe agenda comisiei. A fost aprobată emiterea a două hotărâri,
una având ca temă soluţionarea unui caz aflat în lucru, a doua cu componenţa comisiilor locale
şi centrale. S-a hotărât ca în şedinţa următoare să fie prezentate propunerile din teritoriu, precum
şi programul întâlnirilor periodice ale acestor comisii. În continuare cei doi, împreună cu d-na
arh. Ileana TUREANU, membră a Comisiei centrale de disciplină, au avut o discuţie cu o
specialistă cu drept de semnătură, care schimbându-şi numele, şi-a confecţionat pe cont propriu
noua ştampilă, funcţionând simultan cu două ştampile, cea nouă cu geometrie neconformă cu
cea în vigoare şi cu certificatele emise pe vechiul nume . Pe baza declaraţiilor, urmează să se ia o
hotărâre, până atunci, specialistei în cauză i s-au reţinut ambele ştampile. După şedinţa
Consiliului Superior, membrii Comisiei centrale de disciplină au avut o şedinţă de lucru.
3.- Prezentarea acţiunilor organizate la sediul central RUR.
Toate acestea au fost prezentate la punctul 1 al prezentului comunicat.
4.- Reglementările legale privind organizarea şi dobândirea calităţii de expert
tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.
- Referitor la Regulamentul pentru dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar,
coordonatorul grupului de elaborare, d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU, a
confirmat faptul că lucrează la regulament impreună cu d-l. conf. dr. arh. Cătălin SÂRBU, cel
care s-a implicat în această problemă încă din anul 2011.
5.- .Activitatea birourilor teritoriale.
Activitatea birourilor teritoriale este postată pe site-ul www.rur.ro.
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D-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, Director executiv RUR, a propus ca într-o viitoare
şedinţă a Consiliului Superior să fie prezentată forma completată a Atribuţiilor birourilor
teritoriale ale RUR, întrucât la data elaborării şi aprobării celor valabile în prezent, 2011, nu
fuseseră nominalizaţi coordonatori regionali care trebuie să se regăsească în regulament.
Propunerea a fost aprobată, d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, reprezentant
teritorial, cel care a întocmit primul regulament de funcţionare al birourilor teritoriale, împreună
cu reprezentanţii teritoriali şi coordonatoarele regionale, vor întocmi propunerea.
6.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România
Membrii Consiliului Superior au fost informaţi cu privire la Colocviul Asociaţiei
Internaţionale privind Dreptul Urbanismului ce va avea loc la Bucureşti în perioada 20-21
septembrie a.c.
De asemeni s-a făcut solicitarea ca un tânăr specialist român să fie sponsorizat în vederea
participării la sesiunea cu tematică urbanistică de larg interes „Sustainability and the City:
America and the Urban World” ce se va desfăşura la Salzburg, în perioada 26-30 septembrie a.c.
Propunerea a fost aprobată, urmând a se stabili condiţiile participării.
7.- Diverse.
S-a reluat propunerea întocmirii unui audit al întregii activităţi contabile a RUR-ului,
încă de la înfiinţare, propunere respinsă.
S-a hotărât ca următoarea şedinţă Consiliului Superior să aibă loc, la sediul Registrului
Urbaniştilor din România, în ziua de joi 5 septembrie a.c. orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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