-SecretariatNr. 583/10.09.2013

COMUNICAT

La data de 5 septembrie 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 conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare
4 d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale
5 d-l. conf. univ. 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-na arh. Anca Ileana GINAVAR- - membru titular
10 d-na arh. Mirela DIDĂ- membru titular şi coordonator regional
11 d-l. arh. Bogdan Traian BOGOESCU- membru supleant
12 d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU- coordonator regional
13 d-na dr. arh. Viorica CUREA- Preşedinte U.A.R.- invitat
14 d-l. drd. urb. Sebastian GUŢĂ- Preşedinte ASOCIAŢIA ABSOLVENŢILOR
URBANIŞTI ŞI PEISAGIŞTI DIN ROMÂNIA- invitat
15 stud. urb. Cristina OPREA- invitat
D-l. prof. univ. dr. arh. Barbu Emil POPESCU- membru titular, d-l. prof. univ. dr.
geograf Ioan IANOŞ- membru titular, d-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- membru
titular, au absentat motivat fiind implicaţi în alte acţiuni sau sunt plecaţi din ţară, d-na Ileana
TUREANU- purtător de cuvânt este în concediu de odihnă, iar de la OAR nu am primit
nominalizările.
Şedinţa a fost statutară.
În deschiderea lucrărilor, d-l Preşedinte a salutat prezenţa invitaţilor: d-na dr. arh. Viorica
CUREA, Preşedinte al UAR, care a mulţumit pentru invitaţie şi şi-a manifestat disponibilitatea
în a lupta alături de RUR pentru ca breasla să-şi câştige binemeritatul rol, d-l. urb. Sebastian
GUŢĂ, care a fost deja cooptat în grupul de lucru pentru elaborarea proiectelor de norme de
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ocupare a terenului, precum şi d-ra. drd. Alexandra PURNICHESCU, angajată ca traducătoare
pentru limba engleză.
În şedinţă au fost prezentate şi supuse discuţiei următoarele:
1.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior.
- La solicitarea MDRAP au fost transmise nominalizări pentru CTS-uri.
- Stadiul activităţii Grupurilor de lucru privind atribuţiile RUR.:
- d-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, coordonatorul grupului, a transmis în data de
5 august a.c. Propunerea de modificare a Regulamentelor privind dobândirea dreptului de
semnătură şi organizarea şi funcţionarea RUR, pe baza propunerilor mai vechi. În cadrul şedinţei
s-au prezentat propuneri noi formulate de Biroul teritorial Cluj, de d-l. arh. Crişan Victor
POPESCU şi redactorul şef al publicaţiilor RUR.La sfârşit, un grup alcătuit din d-na arh. Mirela
DIDA, d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU, d-na arh. Liliana Elza
PETRIŞOR, d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU şi d-l. arh. Crişan Victor POPESCU,
vor face o selecţie a observaţiilor şi propunerilor primite şi vor alcătui propunerea finală.
- d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU, Preşedinte Comisie
profesională, a făcut unele precizări şi completări legate de Programele de formare profesională
continuă, de cine poate organiza cursuri de formare pentru administraţia publică (vom discuta
cu OAR, UAUIM, forma finală va fi întocmită de către d-na conf. univ. dr. arh. Monica
RĂDULESCU şi d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU) şi despre recunoaşterea
programului de Masterat de urbanism şi amenajarea teritoriului organizat de Facultatea de
Arhitectură- Universitatea politehnică Timişoara;
- Propunerea de Regulament expert tehnic extrajudiciar a fost prezentată de d-na
lector. univ. dr. arh. Simona MUNTEANU. D-l. Preşedinte delegat RUR, arh. Crişan Victor
POPESCU a apreciat în mod deosebit acest material. Se aşteaptă observaţii şi completări la
propunere;
- Program de elaborare a proiectelor de norme de ocupare a terenului- d-l. arh.
Crişan Victor POPESCU, coordonatorul colectivului elaborator, a prezentat rezultatul întîlnirii
grupului de lucru din data de 3 septembrie a.c., cînd a fost întocmită şi o adesă transmisă ulterior
la 8 ministere, prin care se solicită colaborare;
- d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, reprezentant teritorial, a
informat membrii Consiliului Superior că a întocmit împreună cu d-na arh. Mirela DIDĂcoordonator regional, o propunere de completare a ATRIBUŢIILOR BIROURILOR
TERITORIALE ALE REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA, care mai trebuie
discutat cu ceilalţi reprezentanţi teritoriali şi coordonatori regionali.
Toate propunerile de regulamente vor fi transmise biroului de avocatură şi vor fi postate pe site
în vederea transmiterii de completări şi observaţii.
2.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 19 iulie - 04 septembrie a.c.:
o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură- d-l
Preşedinte conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a informat pe cei prezenţi asupra faptului că
în ziua de 16 septembrie a.c. va avea loc următoarea şedinţă de atestare şi examinare, şedinţă în
care va obţine şi punctul de vedere al membrilor comisiei referitor la propunerile de modificare
ale Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură.
o Comisia profesională:
Nu a mai fost nimic de menţionat în plus faţă de cele prezentate mai sus.
o Comisia de disciplină: d-l Preşedinte arh. Gheorghe Ştefan ELKAN menţionează
că nu sunt lucruri noi de menţionat.
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3.- Activitatea birourilor teritoriale - ca de obicei se află postată pe site-ul www.rur.ro.
4.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
Membrii ai Consiliului Superior RUR a primit invitaţii de participare la colocviul
româno-francez AIDRU (Colocviul Asociaţiei Internaţionale privind Dreptul Urbanismului) cu
tema „ Le renouvellement urbain”, ce va avea loc la Bucureşti, în perioada 20-21 septembrie a.c.
A fost resemnat de căre RUR, partener strategic in proiectul STATUS, reprezentat de
către d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, întrucât s-a schimbat unul dintre partenerii
teritoriali.
D-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV a proupus ca numărul viitor al revistei
URBANISMUL- serie nouă, dedicat cercetării, să fie lansat simultan în toate centrele de
învăţământ superior de arhitectură din ţară, propunere acceptată.
S-a discutat despre cele două scrisori de protest ale RUR postate pe site-ul www.rur.ro,
referitoare la publicarea de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice pe SEAP a unui
anunţ de achiziţie publică “Transformarea unui oraş din România într-un model regional de
dezvoltare durabilă şi ecologică” şi OG privind reorganizarea MDRAP şi de raspunsurile
primite.
A fost prezentată solicitarea CEU referitor la transmiterea unui punct de vedere privind
temele de politici pentru viitor. S-a făcut propunerea ca cei implicaţi să fie d-l. conf. univ. dr.
arh. Gabriel PASCARIU şi drd. urb. Mihai ALEXANDRU, propunere acceptată.
5.- Diverse.
- S-a dat citire scrisorii transmise de către d-l. arh. Şerban ŢIGĂNAŞ, Preşedintele OAR,
d-lui Valeriu ZGONEA, Preşedintele Camerei Deputaţilor, referitor la amenajările urbanistice
din vecinătatea Palatului Parlamentului.
- D-na Anca URDA, desemnată ca administrator site a propus organizarea unui instructaj
cu administratorii site-ului WWW.rur.ro de la birourile teritoriale, instructaj inclus în contract,
propunere acceptată, urmând să fie stabilită data desfăşurării.
S-a hotărât ca următoarea şedinţă Consiliului Superior să aibă loc, la sediul Registrului
Urbaniştilor din România, în ziua de joi 10 octombrie a.c. orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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