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COMUNICAT

La data de 25 februarie 2010, la sediul Registrului Urbaniştilor din România din str.
Tudor Arghezi nr. 21, a avut loc şedinţa Consiliului Superior, care a analizat următoarele:
1.- Obiective stabilite în şedinţa din 21 ian. a.c.
Întrucât la fiecare şedinţă Consiliul Superior stabileşte o serie de acţiuni şi probleme care
trebuie soluţionate în timp, s-a hotărât ca fiecare şedinţă să înceapă cu un raport cu privire la
stadiul în care se află acestea.
Propunere modificare REGULAMENT PRIVIND DOBÂNDIREA DREPTULUI
DE SEMNĂTURĂ PENTRU DOCUMENTAŢIILE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE
URBANISM şi REGULAMENT REFERITOR LA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA în conformitate cu Directiva 2006/123/CE
privind serviciile în cadrul pieţei interne.
D-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR, director general al Direcţiei Generale de
Dezvoltare Teritorială din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a informat Consiliul
Superior asupra observaţiilor formulate de către DGDT din cadrul MDRT şi care, în principal se
referă la programul de formare profesională continuă, de stabilirea perioadei pentru care se
acordă dreptul de semnătură, perioada de stagiatură şi perioada de adaptare, excesiva detaliere
pe categorii a dreptului de semnătură, etc.
S-a hotărât ca în şedinţa Consiliului Superior din luna martie a.c. să fie prezentată forma
finală a regulamentelor.
Propunere
REGULAMENT
REFERITOR
LA
ORGANIZAREA
ŞI
FUNCŢIONAREA COMISIEI PROFESIONALE.
Dl. conf. univ. dr. arh. Vasile MITREA, preşedintele Comisiei profesionale a prezentat
propunerea de regulament completată.
S-a făcut recomandarea menţionării în propunere a activităţii de expertiză tehnică
extrajudiciară în domeniul amenajării teritoriului si urbanismului.
S-a stabilit componeţa comisiei, formată din 17 membrii şi cine face desemnarea
acestora.
S-a stabilit un colectiv de elaborare a propunerii de regulament compus din următorii:
- d-l. conf. univ. dr. arh. Vasile MITREA, preşedintele Comisiei profesionale;
- d-na prof. univ. dr. arh. Mariana EFTENIE;
- d-l. conf. univ. dr. arh. Cătălin SÂRBU;
- d-na avocat Cerasela POPOVICI, care asigură asistenţa juridică a Registrului
Urbaniştilor din România.
Propunere privind Statutul Arhitectului Şef.
D-na arh. Mirela DIDĂ, preşedinte A.A.S.J. şi d-na drd. arh. Simona Elena MUNTEANU,
preşedinte A.A.S.M. au prezentat propunerile de regulament întocmit pe baza consultărilor cu
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membrii din asociaţiile pe care le conduc şi au cerut încă un răgaz pentru elaborare, întrucît
materialul este foarte laborios.
Consiliul Superior a fost informat cu privire la faptul că deşi prin Art. 37.- (1) din Legea
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările şi modificările
ulterioare, se prevede constituirea Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism, în
coordonarea preşedinţilor consiliilor judeţene şi a primarilor de municipii şi oraşe, acest lucru nu
s-a realizat. Ca urmare a unui studiu realizat de Biroul teritorial al Regiunii de Dezvoltare Nord
Est cu sediul la Iaşi, din 50 de entităţi din regiunea respectivă, au fost înfiinţate 15 comisii, din
care doar 8 funcţionează.
Consiliul Superior a hotărât trimiterea unei scrisori de atenţionare tuturor preşedinţilor
consiliilor judeţene cu privire la această prevedere legală.
Programul de formare continuă pentru Arhitecţii Şefi.
Acest punct fiind legat de cel anterior, se va prezenta odată cu finalizarea regulamentului.
prezintă d-na drd. arh. Simona Elena MUNTEANU, preşedinte A.A.S.M. şi d-na arh. Mirela
DIDĂ, preşedinte A.A.S.J.
Propunere de REGULAMENT REFERITOR LA ORGANIZAREA ŞI
FUNCŢIONAREA COMISIEI DE DISCIPLINĂ.
D-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN, preşedintele Comisiei de Disciplină va trimite
propunerea de regulament pentru a fi transmisă membrilor Consiliului Superior pentru eventuale
completări şi observaţii care vor fi prezentate în şedinţa următoare.
Informare privind stabilirea sancţiunilor propuse de către Comisia de disciplină.
Va fi postată pe site- ul www.rur.ro.
Informare M.D.R.T. privind programul de guvernare la capitolul ce vizează
activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi rolul ce revine Registrului
Urbaniştilor din România. D-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR, director general al
Direcţiei Generale de Dezvoltare Teritorială din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
a făcut o scurtă prezentare a activităţii din domeniu, vorbind despre:
- necesitatea adoptării până la data de 28 martie a.c. a REGULAMENTULUI PRIVIND
DOBÂNDIREA DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ PENTRU DOCUMENTAŢIILE DE
AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM şi A REGULAMENTULUI
REFERITOR LA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA REGISTRULUI URBANIŞTILOR
DIN ROMÂNIA în conformitate cu Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei
interne, altfel riscăm procedura de infringement;
- imperativitatea, emiterii, pană la 30 martie a.c., a unei Ordonanţe de Urgenţă a
Guvernului pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri, simplificarea acordurilor şi a vizelor, a
înregistrării proprietăţilor, etc.;
- organizarea unui Consiliu interministerial în vederea simplificării avizării. Astfel,
pentru zone protejate şi zone de protecţie a monumentelor istorice, avizele vor fi date în comun
de cei doi ministrii, al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi al Ministerului
Culturii şi Patrimoniului Naţional;
- necesitatea elaborării de norme şi stabilirii controlului pe care sa-l exercite ministerele;
- necesitatea emiterii unei Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului care să reglementeze
avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului la nivel central.
Propuneri privind organizarea Expoziţiei de urbanism- se amână pentru şedinţa
următoare.
Organizare EXPOZIŢIE /CONCURS NAŢIONAL STUDENŢESC- se amână
pentru şedinţa următoare.
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2.- Informare privind examinarea profesioniştilor din domeniile conexe amenajării
teritoriului şi urbanismului în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru
documentaţii de amenajarea teritoriului şi de urbanism.
Dl. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ, preşedintele delegat al Comisiei de examinare, a
informat membrii Consiliului Superior cu privire la rezultatul examinării desfăşurate în ziua de
25 februarie a.c.
Consiliul Superior a validat ca specialişti din domeniile conexe amenajării teritoriului şi
urbanismului, cu drept de semnătură, atestaţi de către Comisia de examinare, pe următorii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ing. c-ţii civile BIRTALAN M. Erzsébet Csilla – Cluj
ing. c-ţii BIHARI L. Cristina Georgeta - Harghita
ing. c-ţii hidroth. FARKAS L. Domokos – Harghita
ec., jurist TUDORA F. Mirela Elena – Argeş
ec., jurist CONSTANTIN I. Veronica – Argeş
ing. hidroth. POPOVICI Gh. Sergiu – Braşov
ing. geodez BULGĂREANU V. Al. Valentin - Călăraşi
ing. instal. c-ţii NEDELCU Al. Mihaela – Bucureşti.

3.- Informare privind atestarea dreptului de semnătură pentru specialişti din
domeniul amenajării teritoriului şi urbanism.
D-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE, preşedintele Comisiei de examinare, a
informat membrii Consiliului Superior cu privire la examinarea dosarelor depuse în perioada
parcursă de la ultima şedinţă trimestrială de atestare, în vederea acordării dreptului de semnătură
pentru specialişti din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.
Consiliul Superior a validat lista specialiştilor cu drept de semnătură, atestaţi de către
Comisia de examinare, după cum urmează:
Arhitecţi:
AELENEI V. Ruxandra – Bucureşti
ATANASIU E. Şt. Andrei – Bucureşti
CERĂCEANU I. Nicolae – Galaţi
CHIFELEA I. Ioan Constantin –
Bucureşti
dr. arh. CRISTEA Şt. Iulius – Bucureşti
FLOREA V. Voicu Vintilă – Bucureşti
FLORESCU V. Lidia Maria –
Bucureşti
GABOR M. Iuliana – Galaţi
HURDUC J. Viorel – Bucureşti
KULCSÁR I. András Levente – Sălaj
LEMONIE E. Raluca – Constanţa
MIHAI I. Radu Mihai – Hunedoara
NICULA V. M. Sonia – Cluj
ODĂGESCU I. Ştefan Adrian –
Bucureşti
OLAŞ D. Doru Ghiocel – Suceava
POPESCU E. B. Crina Ioana –
Bucureşti

PURCĂREA Gh. Cornelia Elena –
Bucureşti
ROŞCA M. Mihai Virgil – Braşov
ROŞU M. Casandra – Bucureşti
SZABO A. Erika Izabella – Satu Mare
ŞTEFAN A. Raluca – Bucureşti
TĂNASE M. Carmen – Bucureşti
TRĂUŞAN R. Radu Mihail – Sibiu
TUDOR M. Andrei Gabriel – Bucureşti
UDREA P. Adriana – Bucureşti
VARTANOFF O. Adriana Margareta –
Bucureşti.
Urbanişti:
AIONESEI V. Aurelia Anica –
Bucureşti
ANA-VIŞINESCU I. Alexandra –
Bucureşti
BURADA N. Mihai Iustin – Bucureşti
EDWARDS M. Mădălina – Teleorman
GUŞIANU I. Laurenţiu - Bucureşti
VLĂDESCU D. Dorin – Bucureşti
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Consiliul Superior a luat cunoştinţă de faptul că, în urma solicitării către Comisia de
examinare, pe baza Portofoliului de lucrări, următorii specialişti pot primi extinderea dreptului
de semnătură:
arh. ALBIŞOR M. Marius – Bucureşti – atestat pentru B D E, extindere F6 G5 G6 ;
arh. BUBULETE Gh. Doina Mihaela – Bucureşti – atestată pentru A B C D E F6 G6,
extindere G5;
arh. DIDĂ G. Mirela – Tulcea – atestată pentru B C D E F6, extindere G5;
prof. dr. arh. GOCIMAN I. Cristina Olga – Bucureşti – atestată pentru DE, extindere C F6
G6;
dr. arh. GRIGOROVSCHI Gh. Mircea – Iaşi – atestat pentru B C D E F6 G6, extindere G5;
arh. GŰNTHNER A. Tiberiu – Satu Mare – atestat pentru B D E, extindere C F6 G5 G6;
arh. POPESCU Al. Toader – Bucureşti - atestat pentru D E F6 G5, solicită extindere B G6;
conf. dr. arh. SÂRBU S. Niculae Cătălin – Bucureşti – atestat pentru A B C D E, extindere
F6 G5 G6;
arh. STINGHE V. Adriana Elena – Braşov - atestată pentru E1, extindere D1 E;
urb. ALEXANDRU Gh. Mihai Cătălin – Bucureşti - atestat pentru D E, extindere C F5 F6 G6
urb. APOSTOL D. Dana Andreea – Bucureşti - atestată pentru D E, extindere F6 G5 G6
urb. UGLEA D. Mariana – Bucureşti - atestată pentru D E, extindere F5 F6 G5 G6
4.- Informare privind activitatea birourilor teritoriale.
Activitate birourilor teritoriale este prezentată pe site-ul www.rur.ro.
5.- Informare privind apariţia nr. 4 al revistei „URBANISMUL-serie nouă”.
Consiliul Superior a fost informat asupra faptului că numărul 4 al publicaţiei va apărea în
jurul datei de 15 martie a.c.

6.- Diverse.
A fost prezentată agenda finală a Colocviului de dreptul urbanismului ce va avea loc în
zilele de 25-26 martie a.c., la Bucureşti, în organizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului din România, Facultatăţii de drept a Universităţii Bucureşti, a Collège juridique
franco-roumain d'études européennes, Ministère du Développement, des Travaux publics et du
Logement (MDRL), Centre de théorie générale du droit et des droits nouveaux, Association
franco-roumaine des juristes (FRJ).
Referitor la iniţiativa Registrului Urbaniştilor din România de a dezvolta, împreună cu
Primăria Municipiului Bucureşti, proiecte semnificative de regenerare şi dezvoltare urbană în
zonele reprezentative ale Capitalei, s-au făcut demersuri pentru contactarea echipei de
profesionişti germani care au condus operaţiunea de reconstrucţie a zonei centrale a oraşului
Berlin, pentru a-i invita la Bucureşti pentru a susţine o conferinţă profesională prin care să ne
facă cunoscute etapele parcurse, termenii de referinţă în plan instituţional, economic, financiar şi
tehnic, precum şi legislaţia specifică care a contribuit la succesul operaţiunii urbanistice. La
recomandarea Ministerului Afacerilor Externe, secretariatul a luat legătura cu Ambasada
României de la Berlin, unde d-l. dr. Valentin PANAIT, Secretar I, şi-a arătat totala
disponibilitate în a ne sprijini.
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Referitor la organizarea activităţii de expert tehnic judiciar, a fost luată hotărârea de a
solicita la Ministerul Justiţiei sprijin în organizarea Comisiei de examinare, desemnarea unei
persoane de contact, precum şi comunicarea eventualelor cerinţe pentru candidaţi.
Consiliul Superior a hotărât ca următoarea şedinţă să aibă loc, la sediul Registrului
Urbaniştilor din România, în ziua de 18 martie a.c.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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