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COMUNICAT

La data de 30 mai 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, precum şi
reprezentantul studenţilor urbanişti.
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. Constantin ENACHE- membru titular
4 d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU- Preşedintele Comisiei profesionale
5 d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare
6 d-l. conf. univ. dr. arh. Constantin Tiberiu FLORESCU- membru titular
7 d-l. conf. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- membru titular şi reprezentant teritorial
8 d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ- membru titular
9 d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU- coordonator regional
10 d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
11 d-l arh. Gheorghe Ştefan ELKAN- reprezentant teritorial
12 d-l. arh. Bogdan Traian BOGOESCU- membru supleant
13 d-na arh. Ileana TUREANU- purtător de cuvânt
14 d-ra Cristiana Ligia OPREA- reprezentantul studenţilor urbanişti
D-na arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular şi d-l dr. geograf Bogdan SUDITUmembru titular au absentat motivat fiind implicaţi în acţiuni ale ministerului, iar d-na Mirela
DIDĂ- membru titular şi coordonator regional, d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena
MUNTEANU- membru titular şi coordonator regional şi d-l conf. univ. dr. arh. Traian Andrei
LUNCAN- membru supleant, au anunţat că nu pot participa la şedinţă.
Şedinţa a fost statutară.
În şedinţă au fost prezentate şi supuse discuţiei următoarele:
1.- Constituirea în completare a noului Consiliu Superior în baza
completărilor de nominalizări primite în concordanţă cu cele precizate în comunicatul anterior,
conform cu prevederile Art. 6 din Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea
Registrului Urbaniştilor din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior nr.
101/29.07.2010.
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D-l Preşedinte prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a prezentat următoarele
nominalizări:
- de la Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România (A.P.U.R.)
membrii titulari:
- d-l. arh. Crişan Victor POPESCU
- d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Facultatea de Urbanism,
U.A.U.I.M.
membru supleant: d-na arh. Doina Mihaela BUBULETE
- de la Ordinul Arhitecţilor din România: deşi s-au trimis două solicitări scrise şi s-a
revenit şi telefonic, Ordinul Arhitecţilor din România nu a răspuns solicitării de nominalizare în
conformitate cu prevederile Art. 6 din Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea
Registrului Urbaniştilor din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior nr.
101/29.07.2010. În aceste condiţii s-a propus şi propunerea a fost aprobată, să se solicite acordul
pentru păstrarea vechilor nominalizări făcute pentru consiliu în februarie 2011, adică:
membrii titulari:
- d-l. dr. arh. Nicolae ŢARĂLUNGĂ
membru supleant: d-l. arh. Eugen PĂNESCU, Planwerk Cluj-Napoca
Propunerea privind pe d-l. arh. Şerban Dragoş Ion ŢIGĂNAŞ - care nu se încadrează în
prevederile Art 6 (adică nu are drept de semnătură pentru documentaţii de urbanism şi
amenajarea teritoriului) nu a fost validată în februarie 2011, la constituirea Consiliului Superior
şi nu poate fi luată în considerare nici acum.
.
Propunerile de completare pentru Consiliul Superior au fost votate cu unanimitate de voturi.

2.- Constituirea Comisiei de examinare în vederea dobândirii dreptului de
semnătură în baza nominalizărilor primite în conformitate cu prevederile Art. 31 din
Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a
teritoriului şi de urbanism şi a Art. 6 din Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea
Registrului Urbaniştilor din România, aprobate prin Hotărârea Consiliului Superior nr.
101/29.07.2010.
D-l Preşedinte prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a prezentat nominalizările
primite, care sunt:
- de la Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România:
Preşedinte: d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU
Preşedinte delegat: d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ
membrii titulari:
d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU
d-na arh. Mirela DIDĂ
membru supleant: d-na ing. Mariana DOROBANŢU- INCD URBAN-INCERC
- de la autoritatea publică centrală care are în coordonare domeniul amenajării teritoriului şi
urbanismului (M.D.R.A.P.):
membrii titulari:
- d-l conf. dr. arh. Gabriel PASCARIU, vicepreşedintele Comitetului Tehnic de
specialitate Planificare Teritorială, membru al Comitetului Ştiinţific al Consiliului Naţional
pentru Regionalizare- CONREG
- d-na arh. Florentina IUGAN- membru al Comisiei Naţionale de
Dezvoltare Teritorială
membru supleant: d-l. arh. Costel DRĂGAN, membru al Comisiei Naţionale de
Dezvoltare Teritorială, arhitect şef al judeţului Brăila
- de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti:
membrii titulari:
d-na conf. univ. dr. arh. Cerasella CRĂCIUN- Prodecan facultatea de Urbanism
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d-l. conf. univ. dr. arh. George MITRACHE, Facultatea de Arhitectură
membru supleant: d-l. lector univ. dr. arh. Claudiu RUNCEANU- Facultatea de
Urbanism
Întrucât se constată că d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU are dublă
nominalizare, s-a menţinut propunerea domniei sale din partea autorităţii publice centrale ca
membru titular şi propunerea Consiliului Superior ca Preşedinte al comisiei. Consiliul Superior a
propus ca membru titular al comisiei pe d-na arh. Doina Mihaela BUBULETE- Bucureşti. După
discutarea propunerilor, acestea au fost votate în unanimitate.
3.- Masterele din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului organizate în
Bucureşti şi în ţară, agreerea lor în vederea acordării dreptului de semnătură, constituirea
comisiei de examinare a solicitării Universităţii Tehnice Timişoara
D-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU, Preşedinta Comisiei profesionale, a
prezentat referatul privind această problemă, solicitat în şedinţa trecută. Subiectul a suscitat
discuţii animate. Reprezentantul Facultăţii de Arhitectură a Universităţii Tehnice Timişoara, d-l.
conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV a prezentat dosarul masterului pentru care se solicită
recunoaşterea. Domnia sa a solicitat prezenţa la dizertaţiile de anul acesta a unui reprezentant al
Consiliului Superior. A fost desemnat d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI,
prodecan al Facultăţii de Arhitectură a a Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi. S-a propus
restudierea Regulamentului privind recunoaşterea programelor de LICENŢĂ şi MASTER de
către Registrul Urbaniştilor din România în vederea acordării dreptului de semnătură.
4.- Propunere teme în atenţia Consiliului Superior.
D-l Preşedinte prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a solicitat celor prezenţi să
propună teme/ obiective pentru şedinţele viitoare ale consiliului, însoţite de calendarul acestora.
Propunerile vor fi transmise la Secretariat. Domnia sa are în vedere patru acţiuni punctuale:
- Întocmirea „Standardului ocupaţional al profesiei de urbanist”- trebuie constituit un
grup de lucru alcătuit din doi specialişti cu drept de semnătură din afara Consiliului Superior, un
specialist din cadrul Consiliului Superior şi d-na consilier ing. Anca URDA, din cadrul
Secretariatului, reprezentant activ al RUR în Grupul de Lucru IMI PQ NET Ro.
- Realizarea „Statutului profesiei de urbanist” , urmând a se întocmi şi „Codul
deontologic al urbanistului”, având la bază pe cel adoptat de CEU-ECTP. Deja d-na conf. univ.
dr. arh. Monica RĂDULESCU, Preşedinta Comisiei profesionale lucrează la statut.
- Problematica expertizei şi consultării, la care se va putea lucra efectiv după apariţia
adoptării modificării la Legea 350 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
- tot după adoptare, va fi necesară revederea regulamentelor care guvernează activitatea
RUR.
5.- Prezentarea întâlnirii conducere R.U.R. cu cabinetul de avocatură angajat
pentru asistenţa juridică.
În ziua de 30 aprilie a.c., la sediul Registrului Urbaniştilor din România a avut loc
întâlnirea dintre d-na avocat Cerasela POPOVICI, care asigură asistenţa juridică a instituţiei şi o
parte din conducere, adică d-l Preşedinte- prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, d-l.
Preşedinte delegat- arh. Crişan Victor POPESCU şi d-na Director executiv- arh. Liliana Elza
PETRISOR.
- Un prim subiect al discuţiilor l-a constituit constatarea cu îngrijorare a amplificării
activităţii comisiilor de disciplină şi diversificarea faptelor reclamate prin plângerile primite.
Persoanele implicate în soluţionarea cauzelor disciplinare pot fi supuse rigorilor Art. 263 din
Codul penal, reglementând infracţiunea «Omisiunea sesizării organelor judiciare ». In acest
moment se desfăşoară o anchetă a unei secţii de poliţie din Bucureşti, urmare a faptului că în
urma soluţionării unui caz prin sancţiune făcută publică prin postarea pe site-ul rur.ro, nu a fost
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sesizată fapta respectivă procurorului sau organului de urmărire penală; deşi soluţionarea cauzei
în justiţie a fost de NUP, organul de cercetare a cazului s-a autosesizat, continuând ancheta, în
sensul semnalat considerând că exprimarea de complezenţă a dreptului de semnătură este un fals
în documente publice. Acest lucru trebuie făcut cunoscut tuturor specialiştilor înregistraţi în
RUR.
- Altă problemă discutată a fost legată de eventuala încadrare a RUR în prevederile Legii
nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice implicând
publicarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pentru persoanele care ocupă
funcţii de conducere. Nu este foarte clară condiţia de aplicare în cazul RUR, fiind necesare
informaţii suplimentare, acest fapt având implicaţii în încadrarea posibilă a acestor persoane în
categoria funcţionarilor publici, deşi nu sunt angajaţi salariaţi ai RUR!
- S-a discutat şi problema plăţii colaboratorilor de la revistă, a drepturilor de
autor, a contractelor în general, dat fiind particularităţile unei instituţii publice.
- S-au discutat probleme legate de legislaţia care ne guvernează domeniul.
6.- Activitatea birourilor teritoriale.
Activitatea birourilor teritoriale este postată pe site-ul www.rur.ro.
7.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
- A fost prezentată o propunere de parteneriat înaintată de INCD URBAN-INCERC,
având ca obiect promovarea reciprocă a imaginii celor două părţi, prin mijloacele specifice
obiectului lor de activitate. Membrii Consiliului Superior au fost de acord cu colaborarea în
scopul promovării unui urbanism de calitate.
- D-na consilier ing. Anca URDA, din cadrul Secretariatului, reprezentant activ al RUR
în Grupul de Lucru IMI PQ NET Ro, a informat consiliul cu privire la participarea la Cursul
intensiv „ Standarde ocupaţionale”, cu durata de 6 zile, desfăşurat la Braşov în perioada 20-25
mai a.c., având ca temă „Formarea profesională şi informarea pentru facilitarea transferului de
competenţe în rândul partenerilor din reţea (Autorităţile Competente), în corelaţie cu
descentralizarea administraţiei publice- instruirea utilizatorilor aplicaţiei din sistemul IMI”.
Autoritatea Competentă, RUR, trebuie să elaboreze un Standard ocupaţional, activitate despre
care s-a vorbit si la punctul 4 al prezentului Comunicat.
8.- Diverse.
- La solicitarea celor două comisii pentru Administraţia Publică Locală (a Senatului şi a
Camerei Deputaţilor), reprezentanţii RUR au participat la discuţiile din comisii privind
completarea şi modificarea Legii 350 din 2001, în legătură cu OUG nr. 7 din 2011, susţinând
necesitatea urgentării unei decizii în favoarea efortului investiţional.
- La solicitarea CEU-ECTP, d-l. drd. urb. Mihai ALEXANDRU a fost selecţionat, în
urma acceptării aplicaţiei de participare, să participe la „Cascais Urban 2013- 10 th Biennial of
European Towns Planners”, la secţiunea dedicată tinerilor urbanişti europeni- „Young Planners
Workshop”, ce se va desfăşura în perioada 19-21 septembrie a.c. la Cascais-Portugalia. Va
participa cu o prezentare a Conceptului Strategic Bucureşti, insistând asupra propunerilor dar şi
a efectelor produse de lipsa unui instrument de planificare până în prezent. Consiliul Superior a
aprobat participarea d-l. drd. urb. Mihai ALEXANDRU la bienală.
- A fost aprobată postarea pe site-ul www.rur.ro a unei note referitoare la neajunsurile
grave ce pot surveni ca urmare a nerespectării cu stricteţe a legislaţiei din domeniu.
- Au fost soluţionate două solicitări primite de la Primăria Municipiului Ploieşti şi de la
Primăria Municipiului Botoşani privind nominalizareade specialişti cu drept de semnătură în
jurii în concursuri de soluţii pentru documentaţii de urbanism.
- D-l. arh. Crişan Victor POPESCU, Preşedinte delegat, a fost nominalizat să reprezinte
RUR în discuţiile legate de aprobarea modificărilor la Legea 350 privind amenajarea teritoriului
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şi urbanismul.
- S-a hotărât ca următoarea şedinţă Consiliului Superior să aibă loc, la sediul Registrului
Urbaniştilor din România, în ziua de joi 20 iunie a.c. orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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