-SecretariatNr. 381/02.06.2015
COMUNICAT

La data de 28 mai a.c., la sediul Registrului Urbanistilor din Romania, str. Tudor Arghezi
nr. 21, a avut loc ultima sedinta din acest mandat a Consiliului Superior.
La sedinta au fost convocati sa participe, conform Regulamentului referitor la
organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania, membrii titulari/membrii
supleanti, presedintii de comisii, reprezentantii teritoriali, coordonatorii regionali, toti din acest
mandat, precum si cei nominalizati de catre entitatile constituente pentru viitorul mandat,
invitati.
Situatia participarii la sedinta se prezinta in felul urmator:
Pentru actualul mandat al Consiliului Superior:
- Membrii titulari:
- Nominalizati de MDRAP:
Drd. arh. Anca Ileana GINAVAR- prezent
Dr. geograf Bogdan SUDITU- nu participa fiind suspendat din activitatea de
funcţionar public
Prof. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU- prezent
Prof. dr. geograf Ioan IANOŞ- prezent
- Nominalizati de APUR:
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU- prezent
Arh. Crişan-Victor POPESCU- prezent
- - Nominalizati de UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Emil -Barbu POPESCU- prezent
Prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE- prezent
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- prezent
- Nominalizati de AASJR: Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI - prezent
- Nominalizati de AASMR: Lector univ. dr. arh. Simona Elena MUNTEANU- absent
- Nominalizati de OAR:
Dr. arh. Niculae TARALUNGA- a refuzat nominalizarea
OAR a transmis nominalizarea d-nei dr. arh. Vera MARIN in locul domniei sale si d-na a fost
prezenta la sedinta
Arh. Eugen PANESCU- prezent
- Membrii supleanţi:
- Nominalizat de MDRAP: arh. Traian Bogdan BOGOESCU- absent motivat medical Nominalizata de APUR: arh. Doina Mihaela BUBULETE- prezenta
- Nominalizat de UAUIM: prof. univ. dr. arh. Zeno BOGDĂNESCU- absent
- Nominalizati de AASJR: arh. Mirela DIDĂ- absenta
- Nominalizati de AASMR: conf. univ. dr. arh. Traian Andrei LUNCAN- absent
- Nominalizat de OAR: lipsa nominalizare
- Invitati:
- arh. Gheorghe Stefan ELKAN- Presedintele Comisiei de disciplina si reprezentant
teritorial- prezent
- prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial- prezent
1

- arh. Nicoleta PARVANESCU- coordonator regional- prezent
- dr. Ileana TUREANU- Purtator de cuvant RUR- prezent
- asist. univ. dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR- prezent
- expert contabil Mihail POPESCU- absent, desi invitat
Nominalizarile pentru viitorul Consiliu Superior, asa cum au fost comunicate in sedinta
anterioara si cum au fost atunci validate colegial, sunt urmatoarele:
Membri titulari:
- MDRAP:
Drd. arh. Anca Ileana GINAVAR
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU
Prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ
Drd. arh. Florentina IUGAN
- APUR:
Conf.univ. dr.arh. Gabriel PASCARIU
Asist.univ. dr.urb.Mihai Cătălin ALEXANDRU
- UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU
Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU
Prof. univ. dr. arh. Emil -Barbu POPESCU
- OAR:
Arh. Eugen PĂNESCU
Dr. arh. Veronica MARIN
- AASJR:
Arh. Daniela OLARU
- AASMR:
nu s-au facut nominalizări deși s-a cerut în repetate rânduri
Membri supleanti:
- MDRAP: arh. Casandra ROȘU
- APUR: arh. Crişan-Victor POPESCU
- UAUIM: lect.univ. dr. urb. Andreea POPA
- OAR: nu s-a făcut nominalizarea
- AASJR: Conf. univ. arh. Mircea GRIGOROVSCHI
- AASMR: nu s-a făcut nominalizarea
Sedinta s-a desfasurat in conditii legale.
In sedinta au fost prezentate si supuse discutiei urmatoarele subiecte (materialele propuse
fiind transmise electronic participantilor, in masura in care au fost primite de la cei ce au
intocmit unele dintre ele, cu cel putin 2 zile inainte de sedinta, astfel ca nu a mai fost cazul sa fie
prezentate, ele fiind deja cunoscute, avand loc discutii pe marginea lor):
1.- Incheierea mandatului Consiliului Superior, birourilor teritoriale si al
comisiilor.
Preşedintele actual al RUR, prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a informat pe
cei prezenti ca, intrucat pana in ziua prezentei sedinte nu au fost primite nominalizarile legal
solicitate, in sedinta trecuta nu s-a putut declara incheiata activitatea vechiului Consiliu Superior
si investi noul consiliu. De asemenea, a precizat faptul ca au fost facute completari la
RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA DESFAŞURATĂ DE CONSILIUL SUPERIOR,
prezentat in sedinta trecuta, la cererea d-lui presedinte si a d-lui conf.univ. dr.arh. Gabriel
PASCARIU. D-na arh. Ileana TUREANU a propus, propunerea fiind aprobata, ca toti membrii
noului Consiliu Superior sa prezinte in sedinta viitoare un propriu program de masuri necesare
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imbunatatirii activitatii instutiei. D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a precizat, mai clar,
faptul ca inca de la infiintare, RUR confruntat si se confrunta cu 3 mari dificultati si anume:
Functionarea, oarecum ambigue, a RUR ca entitate nici ca o asociatie
profesionala, nici ca o tipica institutie publica, cu un regulament care sa aiba in vedere
gestionarea unei profesiuni, fapt ce ii aduce numai dezavantaje, ca imposibilitatea rezolvarii
unor lucruri, cum este stabilirea si aplicarea unui Program de Formare Profesionala.
Atitudinea RUR, stabilita inca de la inceput, este aceea de deferenta fata de
politic, dar nu de a fi servil politicului. Urbanismul este o activitate implicata in politica, fara de
care nu se poate desfasura, dar urbanistul, persoana care o practica, nu trebuie sa se implice
politic in exercitarea profesiei. Este foarte greu pentru RUR sa-si pastreze neutralitatea, tinand
cont mai ales de criticile aduse din partea unor organizati profesionale. Intotdeauna a fost vizata
relatia functionala a RUR cu MDRAP, uneori existand o colaborare stransa; alteori aceasta
colaborare nu s-a manifestat, decat sporadic.
Inca de la primirea RUR ca membru titular in ECTP-CEU, problema care a
constituit un obstacol pentru noi a fost faptul ca specialistii inscrisi in RUR sunt intr-o majoritate
covarsitoare arhitecti, nu urbanisti si deci ca nu putem avea ca obiectiv de activitate urbanismul.
Dupa deliberari, concluzia, destul de putin magulitoare pentru noi, a fost ca este o generatie pe
sfarsite si urmeaza generatia noua, cu un procent preponderent de urbanisti. Acest lucru s-a
datorat si faptului ca prima promotie a Facultatii de Urbanism a UAUIM, singura de acest fel din
Romania, a intrat in profesie exact in acel an.
D-l. conf. univ. dr.arh. Gabriel PASCARIU, Presedintele Comisiei de examinare, a
anuntat ca in sedinta trecuta, pe lista celor care au sustinut examen pentru dobandirea dreptului
de semnatura, se afla si d-l. arh. Nicolae MIRISAN din Cluj, care avea de completat dosarul, la
cererea comisiei. Sosind completarile, s-a solicitat acordarea dreptului de semnatura si acestui
specialist, solicitare aprobata.
S-a reamintit faptul ca s-a lucrat mult la revizuirea Regulamentului privind dobândirea
dreptului de semnătură si ca publicarea tuturor propunerilor a fost, poate, o inabilitate, dar s-a
datorat dorintei de transparenta a activitatii. Una din principalele modificari dorite a fost
reducerea numarului de categorii de drept de semnatura.
S-a reamintit dorinta RUR de a putea infiinta o reprezentanta teritoriala la Alba Iulia,
unde activeaza deja, pro bono, d-na arh Eugenia MARGINEANU, specialist cu remarcabila
experienta in administratia publica locala, pe linia arhitecturii si planificarii spatiale.
D-na arh. Liliana-Elza PETRISOR, Director executiv, a multumit vechiului Consiliu
Superior, presedintilor de comisii, reprezentantilor si coordonatorilor teritoriali pentru
colaborarea cu Secretariatul, aratand ca D-l Presedinte a introdus si mentinut o atmosfera
colegiala si eleganta. A mentionat in mod deosebit, la sfarsit de mandat, contributia d-lui prof.
univ. dr. arh. Constantin ENACHE, care timp de 10 ani, timp in care a facut parte din Consiliul
Superior, mult timp si Presedinte al Comisiei de examinare, a avut o activitate sustinuta, extrem
de civilizata, activand pro bono, la fel ca si d-l. prof. univ. dr. arh. Florin MACHEDON.
In continuare, D-l Preşedinte prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a propus
aprobarea activitatii Consiliului Superior ca buna, propunere aprobata si s-a declarat incheiata
activitatea acestuia.
2.- Prezentarea nominalizărilor primite pentru Consiliul Superior si Comisia de
examinare, 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.
Domnul presedinte RUR a readus in atentia participantilor nominalizarile primite de la
entitatile componente. Pentru a fi cunoscuti, la aceasta sedinta au fost invitatii si titularii si
supleantii.
D-l. arh. Crisan-Victor POPESCU a propus incercarea de reactivare a AASMR, prin
convocarea unei sedinte a membrilor, cu implicarea d-lui arh. Gheorghe PATRASCU, Arhitect
Sef al municipiului Bucuresti si eventual cu sprijinul MDRAP si al Asociatiei Municipiilor din
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Romania.
3.- Constituirea noului Consiliu Superior si a Comisiei de examinare- în baza
nominalizărilor primite 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.
Au fost solicitate eventuale comentarii sau respingeri. Singurul comentariu a fost al d-lui
prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU, care in consecinta celor expuse in sedinta
anterioara, cu referire la nevoia RUR de a-si reconsidera activitatea si de asemenea cu referire la
nevoia unei prezente mai pregnante a tinerilor urbanisti, a solicitat acceptarea unui schimb de
pozitii in propunerea de nominalizari a UAUIM, in sensul trecerii domniei sale pe o pozitie de
membru supleant si a trecerii colegei Andreea POPA pe o pozitie de membru titular. Aceasta
solicitare a fost respinsa.
4.- Alegerea Presedintelui si a Presedintelui delegat, ai Comisiei profesionale,
Comisiei de disciplina si al comisiei de cenzori precum si a Purtatorului de cuvant.
Ca decan de varsta al sedintei, d-l. prof. univ. dr. arh. Emil-Barbu POPESCU a preluat
conducerea lucrarilor sedintei si a solicitat propuneri pentru functia de Presedinte si Presedinte
delegat RUR. D-l. prof. univ. dr. arh. Tiberiu- Constantin FLORESCU a propus vot secret, cum
nu exista o precizare in regulament, propunerea a fost respinsa. D-na Director executiv a precizat
cine are drep de vot, adica membrii titulari, singurii lipsa sunt motivati: d-l. asist. univ. dr. urb.
Mihai-Catalin ALEXANDRU, care in ziua sedintei preda la sectia de la Sibiu (dar este prezent
supleantul- d-l. arh. Crisan-Victor POPESCU) si nenominalizatul de la AASMR. Au fost 12
prezenti cu drept de vot.
Au fost propusi pentru functia de Presedinte RUR d-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru
Gabriel SANDU (care a intrunit 9 voturi pentru, 1 impotriva si 2 abtineri, fiind ales), d-na drd.
arh. Anca Ileana GINAVAR si d-l. prof. univ. dr. arh. Tiberiu- Constantin FLORESCU.
Pentru functia de Presedinte delegat RUR au fost propusi: d-na drd. arh. Anca Ileana
GINAVAR (aleasa cu 8 voturi pentru, 1 vot impotriva si 1 abtinere), d-l. prof. univ. dr. arh.
Tiberiu- Constantin FLORESCU d-ra lector univ. dr. arh. Andreea POPA (nu este membru
titular al Consiliului Superior), d-ra drd. arh. Florentina IUGAN si d-l. prof. univ. dr. geograf
Ioan IANOŞ (care si-a exprimat refuzul de a ocupa functia respectiva).
Pentru functia de Presedinte al Comisiei Profesionale a fost propus si ales in unanimitate
d-l. prof. univ. dr. arh. Tiberiu- Constantin FLORESCU. Urmeaza ca la constituirea Comisiei
Centrale si a subcomisiilor sa fie ales Presedintele delegat.
Pentru presedintia Comisiei de Disciplina au fost propusi d-l. arh. Crişan-Victor
POPESCU, care a declinat propunerea si repropus d-l. arh. Gheorghe-Stefan ELKAN, care a si
fost reales cu 10 voturi pentru si 2 abtineri.
Comisia de Cenzori va fi propusa in sedinta urmatoare, in functie de rezultatul actiunii de
gasire a candidatilor potriviti pentru aceasta.
Pentru Comisia de Examinare nu au fost primite toate nominalizarile de la entitatile
constituente. Astfel, de catre MDRAP au fost nominalizati ca titulari d-l. urb. Liviu
BĂILEȘTEANU si d-na drd. arh. Florentina IUGAN, iar ca supleant, d-na drd. arh. Anca Ileana
GINAVAR. De la UAUIM nu au sosit nominalizarile, dar ni s-a comunicat ca vor ramane cei
din mandatul trecut, adica d-na conf. univ. dr. arh. Cerasella CRACIUN si d-l. conf. univ. dr.
arh. George MITRACHE ca membri titulari si d-l. conf. univ. dr. arh. Claudiu Gheorghe
RUNCEANU. D-l. conf.univ. dr.arh. Gabriel PASCARIU a multumit Secretariatului RUR
pentru sprijin si buna colaborare din timpul mandatului sau.
A fost propus ca Presedinte al Comisiei de Examinare d-l. conf.univ. dr.arh. Gabriel
PASCARIU, Presedintele pana astazi al comisiei, timp de 4 ani. Domnia sa a declinat cu
multumiri propunerea si l-a propus pe d-l. conf. univ. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, care a fost
ales cu 8 voturi pentru si 4 abtineri. A mai fost propus ca presedinte si d-l. prof. univ. dr. geograf
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Ioan IANOŞ, care a refuzat, motivand ca nu are timp, fiind implicat in foarte multe actiuni,
domnia sa fiind ales, cu 8 voturi pentru si 4 abtineri, ca Presedinte delegat. Ca membri titulari ai
Comisiei de Examinare, conform regulamentului, Consiliul Superior a propus si aprobat in
unanimitate, in afara d-lui conf.univ. dr.arh. Gabriel PASCARIU, pe d-na. Ing. Mariana
DOROBANTU si pe d-l. asist. univ. dr. urb. Sebastian GUTA ca membru supleant.
Ca Purtator de cuvant a fost propusa si realeasa in unanimitate d-na arh. Ileana
TUREANU.
5.- Raport privind situatia achitarii tarifului de exercitare a dreptului de
semnatura.
In preziua sedintei s-a primit de la Timisoara, iar in ziua sedintei, de la Cluj, Iasi si
Craiova, situatia documentatiilor aprobate in teritoriu, pentru rest lucrand Secretariatul central.
Se observa ca la majoritatea documentatiilor postate pe site-urile administratiei locale, lipseste
coordonatorul lucrarii, adica tocmai cel care aplica stampila de urbanist si trebuie sa achite
tariful de exercitare a dreptului de semnatura. Situatia prezentata este in curs de verificare de
catre departamentul Contabilitate, cel care are evidenta tarifelor. Actiunea continua.
6.- Diverse.
- D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a prezentat o comunicare primita de
la ECTP-CEU cu semnalarea unui site nou, cu acces individual, contra cost. Detalii pe site-ul
www.rur.ro.
-D-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR a facut un comentariu detaliat asupra publicarii,
conform legii, pe site-urilor primariilor, la „transparenta”, a documentatiilor aprobate.
- D-l. conf.univ. dr.arh. Gabriel PASCARIU a facut precizarea ca achitarea tariful de
exercitare a dreptului de semnatura este in sarcina RUR. Domnia sa propune sa fie instituita
obligatia ca fiecare specialist cu drept de semnatura sa transmita la RUR la sfarsitul fiecarui an o
situatie a documentatiilor intocmite si cu situatia achitarii tarifului pentru fiecare dintre acestea.
-D-l. conf.univ. dr.arh. Gabriel PASCARIU a reamintit necesitatea acreditarii revistei in
baze de date.
-A fost prezentata o scrisoare primita de la Primaria Sectorului 2 al Municipiului
Bucuresti care solicita precizari privind aplicarea prevederilor Art. 361. S-a considerat ca nu este
de competenta RUR si ca trebuie transmisa la MDRAP.
- D-l. prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial al biroului RUR
Vest, a fost desemnat, in principiu, sa participe din partea RUR la Conferinta „Green&Blue
Rivers in the City” in organizarea MDRAP, din ziua de 19 iunie a.c. cu lucrarea „Timisoarainelul verde si albastru”.
- Cei prezenti au fost incunostiintati cu privire la modificarea Legii nr. 10 privind
calitatea in cosnstructii, prin introducerea obligativitatii existentei asigurarii profesionale
obligatorii si a responsabilitatii financiare pentru greseli.
-S-a reamintit hotararea ca in sedinta urmatoare, fiecare presedinte de comisie si membru
al Consiliului Superior sa prezinte un plan de actiune pentru activitatea viitoare.
- S-a hotarat ca urmatoarea sedinta a Consiliului Superior sa aiba loc, la sediul Registrului
Urbanistilor din Romania, in ziua de joi 25 iunie a.c. orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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