-SecretariatNr. 491/24.07.2017
COMUNICATUL ȘEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 20 IULIE 2017.

REGISTRULUI

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- prezent
APUR:
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU – absent motivat
Conf. univ. dr. arh. habil. urb. Angelica STAN- absentă
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- prezent
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: fără nominalizare
AASJR: Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- Presedintele Comisiei de
examinare și reprezentant teritorial- absent
Invitați:
d-l. arh. Gheorghe- Ștefan ELKAN, Președinte Comisie disciplină, reprezentant teritorial
Birou Nord-Vest - neinvitat
arh. Ileana TUREANU- Președintă UAR- absentă
lector univ. dr. urb. Sebastian GUȚA- Preşedinte AAUPR- absent
stud. urb. George-Gabriel MARIN- absent
Sedința s-a desfășurat regulamentar.
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In ședință au fost prezentate și supuse discuției următoarele subiecte (materialele propuse
fiind transmise electronic participanților, anterior ședinței, în măsura în care au fost primite de la
cei ce au intocmit unele dintre ele, cu cel puțin 2 zile inainte de ședință, astfel că nu a mai fost
cazul să fie prezentate, ele fiind deja cunoscute, având loc discuții pe marginea lor).
1.- Probleme curente ale RUR:
- reconfirmare comisii RUR:
În urma nominalizării de către UAUIM a d-lui conf dr arh Claudiu- Gheorghe
RUNCEANU ca membru titular și a d-nei conf dr arh Cristina ENACHE ca membru supleant,
- 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 dr arh Claudiu- Gheorghe RUNCEANU - membru titular
- conf dr arh Cristina ENACHE - membru supleant
Nominalizări Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice :
- urb. Liviu Tudor BĂILEŞTEANU – membru titular
- drd. arh. Anca Ileana GINAVAR – membru titular
- lipsă nominalizare membru supleant
- Comisia profesională: a fost reconfirmată comisia constituită în 2015, în următoarea
componență:
- prof. univ. dr. arh. Tiberiu-Constantin FLORESCU- presedinte
- conf. dr. urb. Andreea POPA
- arh. Eugen PĂNESCU
- conf. dr. arh. habil. urb. Angelica STAN
- arh. Stelian-Alexandru CONSTANTINESCU
- arh. Daniela OLARU
- La ședință a participat d-na avocat Cerasela POPOVICI, avocatul care asigură consultanța
juridică a RUR.
- Membrii Comisiei de examinare, au propus Consiliului Superior, după analizarea completărilor
solicitate și transmise, la dosarul depus de către d-l arh. Eugen PĂNESCU în vederea extinderii dreptului
de semnătură acordarea simbolului G6, propunere aprobată de consiliu. A fost analizată și solicitarea de
dobândire a dreptului de semnătură de către d-l. arh. Endre Vanyolos, care însă nu îndeplinește condițiile
necesare obținerii simbolurilor solicitate datorită lipsei masteratului în domeniu, situația sa fiind similară
cu cea a solicitantutlui cu care ne aflam în recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de
contencios administrativ și fiscal, astfel încât deocamdată se aplică prevederea regulamentului.

.
Urmează întocmirea de către Președintele Comisiei de examinare a raportului privind aceste
două solicitări de drept de semnătură.
A fost prezentată și contestația făcută de către d-l. arh. Constantin DRĂGHICI-ȘERBAN,
contestație depusă după expirarea termenului limită legal. Este necesar raportul Comisiei de
examinare cu privire la situația respectivă.D-l Președinte RUR a cerut ca în continuare, la
Consiliul Superior să nu ajungă niciun dosar, depus în vederea dobândirii dreptului de
semnătură, fără includerea Raportului de constatare al Comisiei de examinare.
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- D-na lector univ. dr. arh. Veronica- Ileana MARIN, membră a Consiliului Superior, împreună
cu d-na ing. Anca URDA, consilier în cadrul Secretariatului RUR, au întocmit un material
referitor la formularea solicitării (inclusiv întocmirea unui caiet de sarcini) unei oferte pentru
servicii de consultanță RUR – în domeniul platformelor web cu servicii integrate de baze de
date, plată online, site internet interactiv. Anunțul va fi postat pe http://www.rur.ro/
- A fost aprobat Regulamentul de ordine interioară al RUR și va fi postat pe http://www.rur.ro/.
2.- Raport privind participarea la Adunarea de primăvară CEU-ECTP și la A XII-a
bienală europeană 2017- Paris iunie a.c.
D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- Președinte RUR a făcut o prezentare a
întâlnirii organizate cu ocazia Bienalei europene a orașelor și urbaniștilor, la Paris, Bienala
având ca temă ”Cities and Olympic and Paralimpyc Games”. Bienala a deschis o dezbatere nu
atât asupra problemei olimpiadelor în sine, cât asupra rolului marilor evenimente ca forță de
dezvoltare a teritoriilor. Întâlnirea CEU-ECTP a avut ca temă principală finalizarea unei
platforme europene privind ”Calificarea în planificarea spațială”. Elaborarea documentului se
derulează de peste doi ani si RUR a avut o contribuție importantă în această activitate de
încadrare în norme cu caracter general, avându-se în vedere faptul că în Europa există o situație
foarte diferențiată a modului de înregistrare- exercitare- reglementare a profesiilor din domeniu.
Se introduc clarificări referitoare la calificările profesionale. Documentul a fost adoptat în
unanimitate. A fost prezentat și un program de activități ale ECTP-CEU referitor la privind
planificarea spațială în Europa, până în 2020 (având ca temă, în mod special, extinderea si
precizarea caracterului de sustenabilitate pentru tot ce se întâmplă în teritoriu). Se acorda o
importanță sporită tinerilor urbaniști, care au o suborganizație în cadrul CEU-ECTP și care au
anual propria sesiune de comunicări științifice. S-a vorbit despre Oficiul francez pentru
calificare în urbanism, despre deontologia urbanistului si standardele internaționale de etică care
au stat la baza lor.
3.- Diverse.
- D-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR a informat Consiliul Superior ca în scurt timp,
pe site-ul MDRAPFE, la transparență, se va posta, în vederea consultării, Proiectul de Ordonanță
pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991.
- Avându-se în vedere cele discutate în prezenta ședință, se vor emite Hotărârile
Consilului Superior în consecință:
- acordare drept semnătură G6 d-lui arh Eugen PĂNESCU;
- confirmare componență Comisie de examinare;
- confirmare componență Comisie profesională;
- acordare vouchere de vacanță
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor
din România, în ziua de joi 21 septembrie a.c., ora 9,00.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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