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COMUNICAT
La data de 15 noiembrie 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, în lipsa acestora, 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. prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ- membru titular
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. arh. Crişan Victor POPESCU- Preşedintele Comisiei de disciplină
6 d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de examinare
7 d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- reprezentant teritorial
8 d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial
9 d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular şi coordonator
regional
10 d-l dr. arh. Niculae ŢARĂLUNGĂ- membru titular
11 d-na arh. Nicoleta PÂRVĂNESCU- coordonator regional
12 d-na arh. Doina Mihaela BUBULETE- membru supleant
13 d-na arh. Ileana TUREANU- purtător de cuvânt
14 d-l. urb. Radu Matei COCHECI- reprezentantul studenţilor urbanişti
D-na arh. Mirela DIDĂ- membru titular şi coordonator regional, d-na drd. arh. Anca
Ileana GINAVAR, preşedinte delegat, d-l. dr. geograf Bogdan SUDITU- membru titular, d-l.
conf. univ. dr. arh. Cătălin Nicolae SÂRBU- membru titular şi d-l. arh. Gheorghe Ştefan
ELKAN- reprezentant teritorial şi d-l. arh. Eugen PĂNESCU membru supleant, au anunţat că nu
pot participa la şedinţă.
Şedinţa a fost statutară.
În şedinţă au fost analizate următoarele:
1.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior.
o D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, Preşedintele Registrului
Urbaniştilor din România, a informat pe cei prezenţi cu privire la faptul că domnia sa, împreună
cu d-l. arh. Crişan Victor POPESCU, au participat, în baza mandatului Consiliul Superior al
Registrului Urbaniştilor din România, la invitaţia Comisiei pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru biologic din cadrul Camerei Deputaţilor a României, la
dezbaterea proiectului de Lege de aprobare a O.U.G. nr. 7/2011 de modificare a Legii nr.
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350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare.
D-l. arh. Crişan Victor POPESCU a informat că raportul asupra proiectului legii a fost
votat în integralitate la data de 15 octombrie a.c., după analize şi dezbateri succesive în comisie,
fiind înaintat la aceeeaşi dată plenului Camerei Deputaţilor, spre adoptare. La toate dezbaterile au
participat şi reprezentanţii OAR care au prezentat numeroase amendamente, acceptate în majoritate, în
scopul îmbunătăţirii prevederilor OUG nr. 7/2011, prin proiectul de lege supus adoptării. Spre stupefacţia
majorităţii membrilor comisiei, cu o oră înainte de adoptarea raportului, a sosit un Comunicat de presă
emis de OAR, intitulat „Urbanism derogatoriu- un pas mic pentru deputaţi, un pas uriaş pentru interese
private ilegitime”, prin care se protesta împotriva formei OUG nr. 7/2011 rezultată în cadrul comisiei, în
final solicitîndu-se Preşedintelui României „retrimiterea legii spre dezbatere în Parlament, în cazul
votării acesteia în plenul Camerei Deputaţilor.” În baza acestul protest susţinut în cadrul comisiei de
către reprezentanţii unui partid politic şi nominalizat în Comunicatul de presă menţionat, proiectul de
lege supus aprobării plenului a fost amânat prin retragerea deputaţilor acelui partid politic, iar la ultima
şedinţă a plenului a fost eliminat de pe ordinea de zi, urmând să fie supus adoptării după alegerile
parlamentare. Respectând dreptul de opinie al reprezentanţilor OAR cu privire la conţinutul profesional
al unor amendamente propuse, ne exprimăm îngrijorarea privind încălcarea Art. 1 din Legea nr. 184/2001
privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, cu modificările şi completările ulterioare, care
prevede “constituirea OAR ca formă de organizare….apolitică…”, fapt care aduce prejudicii
considerabile asupra exercitării profesiei de arhitect. Asemenea acte ale conducerii OAR promovate în
spaţiul public, care dăunează imaginii profesiei, ar trebui analizate de Consiliul Naţional în vederea
stabilirii de măsuri pentru evitarea pe viitor a unor asemenea derapaje incalificabile. S-a menţionat, de
asemenea, că amendamentele propuse de RUR au fost adoptate, cu unele modificări.

o D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a informat membrii
Consiliului Superior cu privire la o primă întâlnire de lucru la care a participat, alaturi de d-na
arh. Liliana Elza PETRIŞOR- Director executiv, cu d-l. Marian NICULESCU, Secretar General
şi încă alte patru persoane din conducerea ANFP (reprezentând compartimentul juridic,
compartimentul resurse umane, etc.). Întâlnirea a avut loc la sediul ANFP şi a avut ca subiect
ocuparea funcţiei publice de arhitect-şef, în conf. cu prevederile Art. 36, 361, şi V din OUG nr.
7/2011 şi ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.S-a discutat despre:
- concursul pentru ocuparea posturilor de arhitect- şef (am primit explicaţii în sensul că
nu este posibilă introducerea unor criterii ale RUR, întrucât conform legii, concursul se
desfăşoară distinct pe fiecare post, în conformitate cu criteriile stabilite cu autoritatea locală, cea
care a stabilit şi fişa postului);
- formaţia specială pentru nespecialiştii candidaţi la postul de arhitect-şef (în acest caz
imposibilă în urma unei discuţii cu Autoritatea Naţională pentru Calificări în scopul stabilirii
unor repere de informare profesională obigatorie);
- definirea conţinutului atestării, termen utilizat în OUG nr. 7/2011 (Consiliul Superior al
Registrului Urbaniştilor din România urmează să stabilească un regulament);
o - modul de respectare al prevederilor Art. V din OUG nr. 7/2011 privind timpul de

menţinere în funcţie a arhitecţilor- şefi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Art. 361 (în
acest sens urmând ca prin intervenţia RUR la adoptarea Legii de aprobare a O.U.G. nr. 7/2011
de modificare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările
şi completările ulterioare, să se obţină o amânare a acestui termen cu 12 luni).
Consiliul Superior a hotărât ca la viitoarea întâlnire să participe d-na conf. dr. arh.
Monica RĂDULESCU, d-l. arh. Crişan Victor POPESCU şi d-l. dr. arh. Niculae
ŢARĂLUNGĂ. În primele zile ale săptămânii următoare, domniile lor vor pregăti materialele ce
vor fi prezentate la ANFP.
o D-na ing. Anca URDA, consilier la Secretariatul Registrului Urbaniştilor din
România a prezentat site-ul final www.rur.ro şi anume structura paginii independente a fiecărui
birou teritorial, secţiune la care acestea trebuie să-şi stabilească reguli comune de administrare.
De asemeni, în secţiunea dedicată publicaţiilor RUR, se va posta cuvantul preşedintelui
Colegiului de redacţie, precum şi Glosarul de termeni întocmit de d-l. drd. urb. Mihai
ALEXANDRU.
2.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 5 octombrie- 14 noiembrie a.c.:
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o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
D-l preşedinte, conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, a prezentat o serie de propuneri
de modificare a Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru
documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism impuse de unele neconcordanţe cu
calificările profesionale. Propunerile vor fi studiate şi s-a propus ca modificarea să fie făcută
după aprobarea Legii de aprobare a O.U.G. nr. 7/2011 de modificare a Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Propunerea a fost aprobată.
o Comisia profesională.
D-na preşedinte conf univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU a făcut cunoscută Consiliului
Superior solicitarea membrilor Comisiei Profesionale de a li se transmite în scris ceea ce se
doreşte să facă această comisie.
o Comisia de disciplină.
D-na arh. Aurora Ileana JELEA, coordonator al activităţii de secretariat a Comisiei, a
informat Consiliul Superior cu privire la faptul că în urma decesului preşedintelui Comisiei
Tetitoriale Bucureşti- Ilfov, după solicitarea de completare a comisiei, publicată pe site-ul
www.rur.ro, şi-au depus candidatura trei specialişti cu drept de semnătură, toţi îndeplinind
condiţiile impuse şi anume: d-na arh. Elena Liliana MĂGUREANU, cu experienţă în domeniu
dobândită şi prin funcţia publică avută la Serviciul Urbanism din Primăria Sectorului 1 al
Municipiului Bucureşti, d-l. arh. Stelian CONSTANTINESCU, având în prezent funcţie publică
la Serviciul Urbanism din Primăria Generală a Municipiului Bucureşti şi membru permanent în
Subcomisia legislaţie din cadrul Comisiei Profesionale a RUR şi d-na arh. Cătălina
CHIRICUŢĂ, specialist cu bogată activitate profesională. Consiliul Superior, după studierea
scrisorilor de intenţie, a hotărât ca d-na arh. Elena Liliana MĂGUREANU să fie membru al
comisiei. De asemenea s-a hotărât ca funcţia de Preşedinte al Comisiei Tetitoriale BucureştiIlfov să fie preluată de d-l. arh. Bogdan PÂRVANU.
3.-

Eficientizarea realizării şi comercializării publicaţiei URBANISMUL- serie

nouă.
Referitor la revistă, s-au hotărât următoarele:
- în conf. cu REGULAMENTUL PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ
CONTINUĂ, aprobat de către Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România
(postat pe site-ul www.rur.ro), formarea profesională face parte din programul de educaţie
postuniversitară în domeniul formaţiei de bază şi a celei de specializare. În acest scop, va fi
transmisă o scrisoare specialiştilor cu drept de semnătură acordat de către Registrul Urbaniştilor
din România prin care sunt anunţaţi că sunt aşteptaţi să achiziţioneze numerele disponibile din
publicaţie;
- Serviciul Contabilitate va studia avantajele şi dezavantajele înfiinţării legale a unei
societăţi comerciale/asociaţii prin care să poată fi plătiţi membrii Colegiului de redacţie
(redactor-şef, secretar general de redacţie, fotograf, etc.), alţii de cât cei care au propria firmă
prin care pot fi angajaţi, sau lucrează pro bono;
- preschimbarea contractului pentru traducător, posibilitatea legală fiind pe drepturi de
autor;
- apariţia, până la sfârşitul lunii, a nr. 2 al Bibliotecii „URBANISMUL – serie nouă” traducerea cărţii d-lui Kevin Lynch „Imaginea oraşului”;
- apariţia, în cursul lunii decembrie a.c. a nr. 12 al revistei, cu tema „Sisteme urbane”;
- apariţia unei noi reviste, on line, în acest moment este inoportună, datorită condiţiilor
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speciale ce se impun şi a necesităţii obţinerii de numeroase aprobări.
4.- .Probleme privind activitatea birourilor teritoriale.
Activitatea birourilor teritoriale este postată pe site-ul www.rur.ro.
5.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a prezentat membrilor Consiliului
Superior evenimentele ocazionate de sărbătorirea a 120 ani de organizare profesională şi
învăţământ superior de arhitectură, reunite în BIENALA NAŢIONALĂ DE ARHITECTURĂ
BUCUREŞTI 2012. Domnia sa a descris activitatea susţinută în calitate de Preşedinte al juriului
la secţiunile „Arhitectura spaţiului public” şi „Planificare spaţială”. Fapt meritoriu, printre cei
nominalizaţi sau premiaţi se află mulţi specialişti cu drept de semnătură acordat de către
Registrul Urbaniştilor din România. În cadrul evenimentelor s-a încadrat şi festivitatea care a
avut loc la Muzeul Naţional de Artă şi care s-a bucurat de o numeroasă prezenţă, în ziua de 5
noiembrie a.c., când Revista „URBANISMUL- serie nouă”, reprezentată de d-l. arh. Şerban
POPESCU-CRIVEANU- preşedintele Colegiului de redacţie şi d-na arh. Maria MĂNESCUredactor şef, a primit Premiul MDRT, înmânat de d-l. Iulian MATACHE, Secretar de Stat.
În cadrul aceleaşi festivităţi, MDRT a decernat premiu pentru studiul „Conceptul
strategic Bucureşti 2035”, elaborat în perioada oct. 2010 – oct. 2011, de UAUIM-CCPEC – şef
proiect: prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE, coordonator proiect : lector univ. dr. arh. Liviu
IANĂŞI; IHS- Romania – dr. arh. Nicolae ŢARĂLUNGĂ, dr. arh. Sorina RACOVICEANU;
EMI Invest : dr. arh. Mircea ENACHE; autori: asist. urb. Mihai ALEXANDRU, asist. dr. urb.
Andreea POPA, conf. dr. arh. Cătălin SÂRBU, prof. dr. arh. Nicolae LASCU, lect. dr. arh.
Angelica STAN, cerc. şt. Manuela STĂNCULESCU, cerc. şt. Răzvan VOINESCU, ing. Eugen
IONESCU, lect. dr. arh. Mihaela NEGULESCU, ing. Ştefan FIERĂSCU, conf. dr. arh.
Cerasella CRĂCIUN, prof. dr. ing. Ioan BICA, dr. ing. Radu GOGU, conf. dr. arh. Monica
RĂDULESCU, conf. dr. arh. Sergiu NISTOR, urb. Alina MUREŞAN-IUGA, urb. Ioana
IVANOV, urb. Reinhold STADLER, soc. Marius PLEŞCAN, Iuliana LECA, Mircea ŢULEA;
consultanţi: prof. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, prof. dr. arh. Doina CRISTEA, conf. dr.
arh. Gabriel PASCARIU
- D-l Preşedinte al Registrului Urbaniştilor din România a remarcat buna organizare,
diversitate, calitate şi multitudine a evenimentelor, menţionând în mod deosebit implicarea totală
a d-nei prof. univ. dr. arh. Cristina Olga GOCIMAN, în calitate de Comisar al Bienalei.
Registrul Urbaniştilor din România a transmis în scris conducerii Uniunii Arhitecţilor din
România toate aceste aprecieri. D-l Preşedinte a remarcat faptul că unele dintre proiectele supuse
jurizării în secţunea la care a participat ar putea fi trimise la CEU-ECTP, pentru concursul anual
de premii europene.
- D-l. Preşedinte a semnalat organizarea Expoconferinţei Antreprenorilor de Construcţii
din România CONTRACTOR 2012 ce se va desfăşura la Bucureşti în data de 20 noiembrie 2012.
Printre speakeri a fost invitată şi d-na Dominique LANCRENON, Preşedinte CEU-ECTP. Deşi
domnia sa rămâne doar o zi la Bucureşti, în program va fi introdusă şi o întâlnire cu membrii ai
Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România.
6.- Diverse.
D-l. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE, membru titular al Consiliului Superior şi-a
manifestat nemulţumirea referitor la apariţia în nr. 11/2012 al revistei „URBANISMUL – serie
nouă” cu tema „Regionalizare”, a recenziei cărţii „Cui i-e frică de cartierul Matache” (autori
Arhitecţii Voluntari), recenzie cu tente laudative. D-l. profesor Constantin ENACHE, autor al
proiectului cunoscut sub numele de „Diametrala Nord-Sud”, proiect care a suscitat nenumărate
discutii, a menţionat faptul că nu i s-a cerut de către organizatori prezentarea proiectului şi că, în
contextul unui discurs laudativ tendenţios încurajat de către OAR, nu a vrut să implice RUR
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într-o dispută profesională în jurul principiului şi metodei de salvarea acelei zone istorice.
Protestului domniei sale i s-a alăturat şi cel al altor membrii ai Consiliului Superior, subliniinduse neglijarea de către revistă a dreptului la replică. S-a hotărât ca RUR să-şi păstreze în
continuare neutralitatea, în revistă să nu fie prezentate subiectele în dispută şi s-a recomandat ca
în viitorul număr să fie publicat materialul d-lui profesor ENACHE.
- S-a hotărât ca următoarea şedinţă Consiliului Superior să aibă loc, la sediul Registrului
Urbaniştilor din România, în ziua de joi 13 decembrie a.c. orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR

5

