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COMUNICAT
La data de 20 iunie 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, membri titulari, membri supleanţi,
preşedinţi 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-na arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular
6 d-l. conf. univ. dr. arh. Constantin Tiberiu FLORESCU- membru titular
7 d-na lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- membru titular şi coordonator
teritorial
8 d-l dr. geograf Bogdan SUDITU- 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-na arh. Mirela DIDĂ- membru supleant, coordonator teritorial
13 d-na arh. Ileana TUREANU- purtător de cuvânt
D-na arh. Anca Ileana GINAVAR- membru titular, d-l. prof. univ. dr. geograf Ioan
IANOŞ- membru titular, d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- Preşedintele Comisiei de
examinare, d-l. conf. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, membru titular şi reprezentant teritorial
şi d-ra Cristiana Ligia OPREA- reprezentantul studenţilor urbanişti au absentat motivat fiind
implicaţi în alte acţiuni sau sunt plecaţi din ţară, iar de la OAR nu am primit nominalizările.
Şedinţa a fost statutară.
În şedinţă au fost prezentate şi supuse discuţiei următoarele:
1.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior.
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, preşedintele Registrului Urbaniştilor
din România a prezentat principalele probleme, care sunt:
- situaţia creeată prin neprimirea nominalizărilor OAR pentru Consiliul Superior RUR,
fapt ce aduce prejudicii bunei desfăşurări a şedinţelor. Consiliul Superior a luat act de refuzul
participării la şedinţe şi rămâne deschis dialogului cu O.A.R.;
- semnalarea faptului că un furnizor autorizat A.N.C. (C.N.F.P.A.) organizează cursuri cu
durata de 4 zile de formare „tehnicieni proiectanţi urbanism şi amenajarea teritoriului”, contrar
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prevederilor Legii 350/2001 privind urbanismul şi amenajarea teritoriului cu modificările şi
completările ulterioare;
- D-l arh. Crişan Victor POPESCU, Preşedinte delegat, a recapitulat momentele
importante ale desfăşurării activităţii RUR în elaborarea şi susţinerea proiectului de Lege 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.
- problema declaraţiilor de avere şi de intenţie- nu s-a ajuns încă la o concluzie.
2.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 31 mai - 19 iunie a.c.
o Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
D-l Preşedinte conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU a lipsit motivat, reprezentând
RUR la MDRAP la şedinţa Comisiei Naţionale pentru Regionalizare. S-a menţionat faptul că în
aceeaşi zi MADRAP a organizat încă o şedinţă, a Grupului de lucru interinstituţional pentru
sprijinirea procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României, unde
reprezentant RUR este tot d-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, supleant d-l. lector univ.
dr. arh. Claudiu Gheorghe RUNCEANU. Nu a putut participa niciunul, datorită suprapunerii
şedinţelor şi a sesiunii de examene studenţeşti.
D-ra. Drd. arh. Andreea Gabriela VASILCA, secretara comisiei, a anunţat pe cei prezenţi
cu privire la faptul că în ziua de 1 iulie a.c. va avea loc şedinţă de atestare şi examinare.
o Comisia profesională.
D-na preşedinte conf univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU a prezentat lista de propuneri
privind componenţa Comisiei profesionale centrale, aprobată cu o singură obiecţie (schimbarea a
doi membrii între subcomisii). Componenţa aprobată a comisiei este următoarea:
1. Conf. dr. arh. Monica Radulescu – Preşedinte
2. Arh. Gheorghe Patrascu – Preşedinte delegat
3. Conf. dr. arh. Catalin Sarbu – Vicepreşedinte pentru formare profesionala, stagiu şi
cercetare
4. Conf. dr. arh. Radu Radoslav – Vicepreşedinte pentru cooperare, concursuri, premii,
imagine
5. Arh. Costel Dragan – Vicepreşedinte pentru legislatie, strategii şi politici de dezvoltare
SUBCOMISIA 1 pentru formare profesionala, stagiu si cercetare
Membri
1. Conf.dr.arh. Catalin Sarbu
2. Conf. dr. arh. Mircea Grigorovschi
3. Lect. dr. ecol. dr. geogr. Alexandru Ionuţ Petrisor
4. Dr. arh. Sorina Racoviceanu
5. Arh. Florentina Iugan
Membri supleanti
1. Urb. drd. Mihai Alexandru
SUBCOMISIA 2 pentru cooperare, concursuri, premii, imagine
Membri
1. Conf.dr.arh. Radu Radoslav
2. Prof. dr. arh. Constantin Enache
3. Conf. dr. arh. Andrei Luncan
4. Arh. Ileana Doina Oprescu
5. Soc. Erika Popliceanu
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Membri supleanti
1. Drd. urb. Liviu Veluda
SUBCOMISIA 3 pentru legislatie, strategii si politici de dezvoltare
Membri
1. Arh. Costel Dragan
2. Arh. Dumitru Barbu
3. Arh. Luminita Iatan
4. Arh. Daniela Olaru
5. Lect. dr. geogr. Bogdan Suditu
Membri supleanti
1. Arh.Stelian Constantinescu
Referitor la masterul de urbanism organizat de către Facultatea de Arhitectură a
Universităţii Tehnice Timişoara, pentru care se solicită recunoaşterea, s-a semnalat faptul că pe
data de 21 iunie a.c. încep dizertaţiile şi d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI,
prodecan al Facultăţii de Arhitectură a Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi, desemnat în
anterioara şedinţă de Consiliu Superior să reprezinte RUR-ul, este plecat din ţară şi nu poate
participa. In aceste condiţii, Consiliul Superior a desemnat pe d-l. dr. geograf. Bogdan SUDITU,
membru titular al Consiliului Superior, să ne reprezinte.
S-a propus ca fiecare subcomisie să întocmească căte un material prezentat în şedinţele
Consiliului Superior.
o Comisia de disciplină.
D-l preşedinte arh. Gheorghe Ştefan ELKAN a prezentat cazul aflat în discuţia comisiei
în acest moment şi anume PUD str. Voroneţ nr. 7, sector 3, Bucureşti. Au fost prezentate
rezultatele anchetei desfăşurate de Comisia teritorială Bucureşti. S-a constatat că specialistul
coordonator al documentaţiei nu a plătit tariful de exercitare a dreptului de semnătură.
3.- Propunere teme pentru şedinţele Consiliului Superior.
A fost prezentată o propunere de repartizare a atribuţiilor ce revin RUR din Legea de
aprobare a Ordonanţei nr. 7/2011 întocmită de conducerea RUR. Propunerea a fost aprobată şi se
află postată pe site-ul www.rur.ro.
4.- Activitatea birourilor teritoriale.
Activitatea birourilor teritoriale este postată pe site-ul www.rur.ro.
5.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
Colegiul de redacţie al publicaţiei „URBANISMUL -serie nouă” a prezentat o solicitare
de cooptare în echipa redacţională a doi noi membrii (d-na arh. Irina TULBURE MOLDOVAN
şi d-l. drd. urb. Mihai ALEXANDRU, solicitare aprobată şi altă solicitare legată de creşterea
preţului de vânzare a viitoarelor numere ( 20 lei numărul simplu, 30 lei numărul dublu şi 30 lei
volumul din biblioteca „URBANISMUL -serie nouă”), propunere de asemenea acceptată, cu
reiterarea rugăminţii de reducere a tirajului, datorită riscului de creştere a numărului
exemplarelor acumulate în depozit.
6.- Diverse.
- - A fost făcută o scurtă informare asupra conferinţei APUR care s-a desfăşurat în ziua
următoare.
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- A fost prezentată solicitarea primită de la Parlamentul României- Camera Deputaţilor,
de a desemna un membru care să facă parte din Juriul interdepartamental al concursului de
soluţii privind reconfigurarea şi reamenajarea unor zone din vecinătatea Palatului Parlamentului.
A fost desemnat d-l. conf. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV, Vicepreşedinte pentru cooperare,
concursuri, premii, imagine- Comisia Profesională centrală.
- S-a dat citire unei adrese sosite de la proaspăt înfiinţata Asociaţie a Absolvenţilor
Urbanişti şi Peisagişti din România (APUR), prin care sunt prezentate obiectivele asociaţiei şi
este solicitat sprijinul RUR. S-a hotărât acordarea întregului sprijin şi susţinere, în conf. cu
legislaţia în vigoare.
- S-a hotărât ca următoarea şedinţă Consiliului Superior să aibă loc, la sediul Registrului
Urbaniştilor din România, în ziua de joi 18 iulie a.c. orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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