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COMUNICAT

La data de 25 iunie a.c., la sediul Registrului Urbanistilor din Romania, 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:
Membri titulari:
- MDRAP:
Drd. arh. Anca Ileana GINAVAR- prezenta
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU- prezent
Prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ- absent motivat, participa la alta sedinta
Drd. arh. Florentina IUGAN- absenta motivat, plecata din localitate
- APUR:
Conf.univ. dr.arh. Gabriel PASCARIU - prezent
Asist.univ. dr. urb. Mihai Cătălin ALEXANDRU - prezent
- UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- prezent
Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- prezent
Prof. univ. dr. arh. Emil -Barbu POPESCU- absent motivat
- OAR:
Arh. Eugen PĂNESCU- prezent
Lector univ. dr. arh. Veronica MARIN- prezenta
- AASJR:
Arh. Daniela OLARU- prezenta
AASMR: nu s-au facut nominalizări deși s-a cerut în repetate rânduri
Membri supleanti:
- MDRAP: arh. Casandra ROȘU- nu a fost necesara convocarea
- APUR: arh. Crişan-Victor POPESCU- nu a fost necesara convocarea
- UAUIM: lect.univ. dr. urb. Andreea POPA- prezenta
- OAR: nu s-a făcut nominalizarea
- AASJR: Conf. univ. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- Presedintele Comisiei de
examinare si reprezentant teritorial- prezent
- AASMR: nu s-a făcut nominalizarea
- Invitati:
- arh. Gheorghe Stefan ELKAN- Presedintele Comisiei de disciplina si reprezentant
teritorial- prezent
- prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial- absent motivat
- arh. Nicoleta PARVANESCU- coordonator regional- prezent
- dr. Ileana TUREANU- Purtator de cuvant RUR- prezent
- asist. univ. dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR- prezent
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Sedinta s-a desfasurat in conditii legale.
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, astfel ca nu a mai fost cazul sa fie
prezentate, ele fiind deja cunoscute, avand loc discutii pe marginea lor):
1.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului.
Preşedintele RUR, d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a prezentat
adunarii principalele probleme, dupa cum urmeaza:
- raspunsul primit de la cabinetul de avocatura referitor la diurna acordata de RUR in
cazul deplasarilor in strainatate efectuate de catre membrii Consiliului Superior;
- d-l. Presedinte a propus infiintarea unei Comisii organizatorice a Registrului
Urbanistilor din Romania, propunere ramasa in studiu;
- a fost prezentata solicitarea CJ Ilfov de nominalizare a cca 5 membrii in Comisia
Tehnica. Au fost propusi d-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE, d-na arh. Doina Mihaela
BUBULETE, d-na lector univ. dr. arh. Andreea POPA, d-l. conf. univ. dr.arh. Gabriel
PASCARIU, d-l. asist.univ. dr. urb. Mihai Cătălin ALEXANDRU;
- a fost propus si s-a aprobat ca selectionarea coordonatorilor teritoriali sa fie inclusi ca
membri ai uneia dintre comisiile (profesionala sau de disciplina) ale consiliului. In acest sens, au
fost desemnati urmatorii:
- d-na arh. Eugenia MARGINEANU (membru Comisia centrala de disciplina),
coordonator teritorial pentru Regiunea Centru, cu sediul la Alba Iulia, subordonata Biroului
teritorial Cluj-Napoca (judetele Alba, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu, Brasov);
- d-na arh. Nicoleta PARVANESCU (presedinte Comisia Sud-Vest de disciplina),
coordonator teritorial pentru Regiunea Sud-Vest, cu sediul la Craiova, subordonata Biroului
teritorial Timisoara (judetele Olt, Valcea, Dolj, Gorj, Mehedinti);
- d-na arh. Aurora Elena JELEA, ramane in continuare secretar coordonator al
Comisiei centrale de disciplina, fiind si coordonator teritorial pentru Ilfov;
- pentru regiunile Sud si Sud-Est nominalizarea coordonatorilor teritoriali va fi
facuta in sedinta urmatoare;
- s-a anuntat ca au fost primite 6 C.V.-uri de specialisti care pot intra in componenta
Comisiei de cenzori, din care un grup de lucru alcatuit din d-nele Contabil sef RUR- d-na
Adriana- Caliopi PILU, director executiv- arh. Liliana- Elza PETRISOR si drd. arh. Florentina
IUGAN vor selectiona 3 care vor alcatui Comisia de cenzori. Rezultatul va fi comunicat in
sedinta urmatoare;
- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a informat pe cei prezenti cu privire
la discutia avuta cu d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU, referitor la situatia
actuala a Asociatiei Arhitectilor Sefi de Municipii din Romania. Asociatia este inactiva si ar
trebui reactivata, unul din motivele care au condus la aceasta situatie fiind si faptul ca din ce in
ce mai multi arhitecti sefi nu au titlul academic de arhitect sau urbanist, iar dintre acestia sunt
foarte putini (ingineri) care sunt inregistrati la RUR cu drept de semnatura. Astfel, nu sunt foarte
multi cei care s-au aratat interesati de o organizatie a arhitectilor sefi.. S-a facut si aprobat
propunerea transmiterii catre Asociatia Municipiilor din Romania a unei scrisori prin care sa se
solicite sprijinul in deblocarea situatiei.
- a fost prezentata scrisoarea cabinetului de avocatura cu care colaboram, in problema
conflictului de interese, in sensul clarificarii unei situatii, care desi pare fara rost in raport cu
simpla referire la lege, in conditiile unor interpretari ambigue, a unor situatii foarte diferite
rezultate din provenienta diferita a nominalizarilor pentru Consiliului Superior si pentru Comisia
de examinare. S-a considerat ca solicitarea in sensul propunerii d-nei avocat nu ar aduce
prejudicii nimanui si va lamuri situatia si pentru intrebarile curioase sau rauvoitoare venite din
afara RUR, din cand in cand.
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2.- Prezentarea propunerilor de planuri de activitate pentru comisii, birouri si
reprezentante teritoriale, precum si pentru Consiliu Superior.
- A fost prezentat si indelung dezbatut materialul prezentat de catre d-l. prof. univ. dr.
arh. Tiberiu- Constantin FLORESCU, Presedintele Comisiei profesionale, intocmit impreuna cu
d-ra lector univ. dr. urb. Andreea POPA, intitulat „Pe ce baze construim Statutul profesiei de
urbanist?”. Acesta face referire la distinctia dintre titlul profesional si cel academic, de
prevederile Legii 200/2004 cu completarile ulterioare, legate de domeniu, de Regulamentul de
organizare si functionare a Registrului Urbanistilor din Romania. A fost prezentata o propunere
de Statut. D-l Presedinte al Comisiei profesionale a propus, propunere aprobata, componenta
Comisiei Profesionale Centrale (d-l. prof. univ. dr. arh. Tiberiu- Constantin FLORESCUPresedinte, d-ra lector univ. dr. urb. Andreea POPA, d-ra lector univ. dr. arh. Veronica MARIN,
arh. Eugen PĂNESCU, d-l. asist. univ. dr. urb. Mihai Cătălin ALEXANDRU, d-na arh. Daniela
OLARU si d-l. arh. Stelian CONSTANTINESCU). Toate materialele prezentate vor fi transmise
electronic membrilor comisiei si vor fi discutate intro intalnire care va avea loc inaintea viitoarei
sedinte, se propune ziua de 29 iunie a.c. Consiliul Superior a hotarat ca propunerile prezentate
trebuie sa stea la baza statutului profesiei.
- In ceeace priveste Comisia centrala de disciplina, s-a propus si aprobat urmatoarea
componenta: d-na arh. Ileana TUREANU, d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV, d-l. arh.
Bogdan-Traian BOGOESCU, d-na arh. Eugenia MARGINEAN, d-na arh. Casandra ROSU si dna arh. Ileana- Aurora JELEA- secretar- coordonator. Urmeaza ca in sedinta urmatoare sa fie
propuse si aprobate comisiile teritoriale.
3.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
- publicatia „URBANISMUL- serie noua”- nu sunt noutati;
- participarea in comisii;
- specialisti cu drept de semnatura ai RUR au fost invitati sa participe la evenimentul
„Moldova reper 2030- Forumul zonal de arhitectura si urbanism”, care a avut loc in perioada 5-7
iunie a.c., la
- specialistii RUR au participat la conferinta „BlueGreen- Rauri in orase smart”,
organizata in contextul UrbanFest Bucuresti, de catre Reprezentanta Comisiei Europene in
Romania in data de 19 iunie a.c. Organizatorii si-au propus să pună pe agenda publică rolul
râurilor în regenerarea urbană sustenabilă, în contextul politicilor europene în domeniul
dezvoltării regionale. Festivalul a inclus o conferință pe tema mobilității, consultări publice cu
privire la rolul Dâmboviței în București, un târg de proiecte de dezvoltare urbană, dezbateri
privind dezvoltarea orașelor smart, ateliere de activare urbană și concerte. D-l. prof. univ. dr.
arh. Radu RADOSLAV, reprezentant teritorial RUR, a fost invitat, în calitate de vorbitor în
cadrul Sesiunii I: Planificare și dezvoltare urbană sustenabilă pentru orașe competitive, secțiunea
BlueGreen – Râuri în orașe smart din România si a prezentat proiectul Vest – Timișoara inel
verde – albastru.
- RUR a fost partener, alaturi de ABPLUS, OAR si UAUIM in organizarea
expoconferintelor INGLASS&LAUD Bucuresti, 23-24 iunie a.c.
4.- Activitatea birourilor teritoriale- - se află postată pe site-ul www.rur.ro.
5.- Diverse.
- D-na drd. Anca GINAVAR a prezentat dezbaterea cu tema „Amenajarea teritoriului si
urbanismul in judetul Arges”, desfasurata in ziua de 24 iunie a.c., care a avut ca scop
identificarea unor modele de bune practici in vederea profesionalizarii si asigurarii structurilor
de specialitate necesare dezvoltarii coerente si durabile la nivelul comunelor, oraselor si
municipiilor din judet. La intalnire au fost invitati reprezentanti ai administratiei publice centrale
si locale, din Regiunea de Dezvoltare Sud- Muntenia, precum si din judetele invecinate. Una din
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problemele abordate a fost si cea a Arhitectilor Sefi. Fiind in preziua prezentei sedinte, RUR nu
a putut sa-si trimita reprezentanti din conducere.
- D-na Director executiv arh. Liliana Elza PETRISOR a cerut ajutor pentru realizarea
Tabloului National al Urbanistilor si a bazei de date necesare intocmirii Registrului National al
Urbanistilor, eventual prin angajarea unei firme care sa faca acest lucru. D-l. asistent univ. dr.
urb. Mihai ALEXANDRU a fost desemnat sa ne sprijine in studierea acestei probleme in
vederea realizarii celor enuntate mai sus.
- D-l. arh. Eugen PANESCU a propus, in vederea depasirii momentului dificil financiar
prin care trece RUR, ca membrii Consiliului Superior sa nu mai primeasca indemnizatie de
participare la sedinta. Propblema a starnit discutii pro si contra si ramane in studiu.
- D-na drd. Anca GINAVAR a propus ca la urmatoarele sedinte ale Consiliului Superior,
reprezentantii si coordonatorii teritoriali, precum si purtatoarea de cuvant, sa fie invitati numai
daca au ceva special de prezentat. S-a propus si micsorarea indemnizatiei de participare
(problema ramasa in studiu) si plata prin buget alocat fiecarui proiect.
- D-l prof. univ. dr. arh. Tiberiu- Constantin FLORESCU, Presedintele Comisiei
profesionale, a propus instituirea unui tarif pentru exercitarea titlului profesional de semnatura
pentru specialistii din domeniile conexe, problema ce ramane in studiu.
- D-na drd. Anca GINAVAR a propus RUR colaborare financiara in ceea ce priveste
realizarea a doua proiecte operationale alaturi de MDRAP, legate de „Revizuirea legislatiei,
formarea specialistilor din administratie” si „ E-Guvernare- emitere on-line si realizare portal
national”. Problema va fi studiata, legat si de bugetul estimativ RUR pe anul 2015.
- S-a propus finalizarea Regulamentului pentru experti extrajudiciari, conform
propunerilor cabinetului de avocatura.
-S-a hotarat ca temele sedintei urmatoare sa fie adaptarea regulamentelor actuale la
directivele europene.
- S-a hotarat ca urmatoarea sedinta a Consiliului Superior sa aiba loc, la sediul Registrului
Urbanistilor din Romania, in ziua de joi 29 iulie a.c. orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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