-SecretariatNr. 641/01.10.2015
COMUNICAT

La data de 24 septembrie a.c., la sediul Registrului Urbanistilor din Romania, str. Tudor
Arghezi nr. 21, a avut loc sedinta Consiliului Superior.
La sedinta au fost convocati sa participe, conform Regulamentului referitor la
organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania, membrii titulari/membrii
supleanti, acei presedinti de comisii care au avut de prezentat materiale inscrise in ordinea de zi,
invitati. Din motive de economisire a banilor publici, cunoscandu-se de peste doi faptul ca RUR
functioneaza in pierdere si in conformitate cu hotararea din sedinta lunii iunie a.c., cei care nu au
avut material inscris pe ordinea de zi, reprezentantii teritoriali, coordonatorii regionali,
purtatoarea de cuvant, in special cei care necesita cheltuieli de deplasare, nu au fost solicitati sa
participe.
Situatia participarii la sedinta se prezinta in felul urmator:
Membri titulari:
- MDRAP:
Drd. arh. Anca Ileana GINAVAR- prezenta
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU- prezent
Prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ- absent motivat, sedinta ARACIS
Drd. arh. Florentina IUGAN- prezenta
- APUR:
Conf.univ. dr.arh. Gabriel PASCARIU – prezent
Asist.univ. dr. urb. Mihai Cătălin ALEXANDRU - prezent
- UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU- prezent
Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- prezent
Prof. univ. dr. arh. Emil -Barbu POPESCU- absent
- OAR:
Arh. Eugen PĂNESCU- absent motivat, plecat la Bruxelles
Lector univ. dr. arh. Veronica MARIN- prezenta
- AASJR:
Arh. Daniela OLARU- absenta
- AASMR: nu s-au facut nominalizări deși s-a cerut în repetate rânduri
Membri supleanti:
- MDRAP: arh. Casandra ROȘU- nu a mai fost timp sa fie convocata
- APUR: arh. Crişan-Victor POPESCU – nu a fost convocat
- UAUIM: lect.univ. dr. urb. Andreea POPA- prezenta
- OAR: nu s-a făcut nominalizarea
-AASJR: Conf. univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- Presedintele Comisiei de
examinare si reprezentant teritorial- absent motivat
- AASMR: nu s-a făcut nominalizarea
- Invitati:
- asist. univ. dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR
- stud. urb. George- Gabriel MARIN
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Sedinta s-a desfasurat in conditii legale.
La inceputul sedintei, d-l Presedinte a informat asistenta ca este o ordine de zi bogata, dar
ca se va discuta numai despre publicatia URBANISMUL- serie noua, adica primul punct din
ordinea de zi. 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.- Publicatia „URBANISMUL-serie noua”- Raport al Colegiului de redactie.
La acest punct al ordinei de zi au fost prezenti toti membrii Colegiului de redactie, cu
exceptia d-rei urb. Irina TULBURE si a d-lui arh. Crisan-Victor POPESCU, participarea fiind
anuntata Secretariatului RUR in data de 18 septembrie a. c. si s-au retras din sedinta dupa citirea
raportului. Materialul a fost prezentat de catre d-l. dr. arh. Lorin NICOLAE, responsabil cu
fotografiile care apar in revista. Dupa prezentare au fost discutii aprinse, s-a horarat ca
materialul sa fie postat pe pe site-ul www.rur.ro numai dupa completarea lui. D-l. prof. univ. dr.
arh. Tiberiu-Constantin FLORESCU a solicitat sa se precizeze atributiile Colegiului de redactie
si cele ale Consiliului Superior in realizarea publicatiei si rentabilizarea ei, adoptarea unei
politici editoriale deschise. Domnia sa considera ca acest ultim numar al revistei are o abordare
orientata mai mult spre trecut, cu multiple referinte ce sunt mai mult de interes istoric si prin
continutul sau revista nu reprezinta, asa cum s-ar fi dorit, un cadru de informare corecta si
cuprinzatoare a problematicii abordate. A mai constatat lipsa de dialog cu Facultatea de
Urbanism in realizarea ultimului numar si nu este lamurit cu privire la indexarea revistei. In
discutiile care au urmat, unii din cei prezenti au fost de acord cu opiniile d-lui Florescu, altii nu.
S-a luat hotararea ca pentru a discuta toate aceste aspecte sa se convoace o sedinta speciala a
Consiliului Superior, care a fost fixata in ziua de 8 octombrie a. c. Ora 9,00. D-l Preşedinte
R.U.R., prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a solicitat reconfirmarea de catre
Consiliu a hotararii de a se transmite gratuit, ca serviciu aferent in achitarea tarifului, a
exemplarelor disponibile din revista celor mai activi platitori ai tarifului de exercitare a dreptului
de semnatura. Consiliul a hotarat in unanimitate reconfirmarea.
2.- „Codul profesiei de urbanist- Asa cum a fost mentionat mai sus, s-a luat hotararea
sa fie amanat pentru o sedinta viitoare.
3.- Stabilirea sistemului de plata a activitatilor de reprezentare, participare in
comisii, grupuri de lucru, etc.
D-na econ. Caliopi-Adriana PILU, contabil sef al RUR, a prezentat un material referitor
la modul actual de plata (sub cele doua forme: plata pe ora si plata prin indemnizatie de sedinta)
si a propus, pentru viitor, pentru reprezentare, plata pe ora si plata pe lucrare cu responsabil
prestabilit, cu lucrarea aprobata in Consiliul Superior.
4.- Prezentarea activităţii comisiilor în perioada 30 iulie- 23 septembrie a.c.:
 Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură.
 Comisia profesionala.
 Comisia de disciplină.
Si pentru acest punct s-a luat hotararea sa fie amanat pentru o sedinta viitoare.
5.- 5 Bienala ECTP-CEU de la DUBLIN- 15-17 octombrie a.c. si reuniunea de
toamna a CEU- ECTP.
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D-l Mihai ALEXANDRU a fost invitat sa participe la acest eveniment in urma unei
selectii facute de organizatori si va prezenta o prelegere in cadrul sectiunii Urban Mobility cu
tema «Urban Mobility: a centrality driven approach ». Consiliul Superior a aprobat solicitarea,
completata cu hotararea ca domnia sa sa participe si ca reprezentant observator la reuniunea
CEU-ECTP care va avea loc in data de 17 octombrie a. c. la Dublin.
6- Activitatea birourilor teritoriale (daca au fost semnalate probleme deosebite).
Nu au fost semnalate probleme deosebite, iar rapoartele de activitate primite se află
postate pe site-ul www.rur.ro.
7..- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România- participarea in
comisii, participare la întâlniri cu reprezentantii administratiilor publice centrale/locale,
evenimente organizate de birourile teritoriale, participări la diverse evenimente, etc.
D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a prezentat solicitarea primita
de la CEU- ECTP pentru oferte de candidaturi pentru gazduirea si organizarea „XII Biennal of
Towns&Town Planners European Cities 2017”. Membrii Consiliului Superior au fost de acord
in unanimitate, in principiu, sa avansam propuneri catre CEU-ECTP, fiind nevoie in prealabil de
o evaluare a posibilitatilor financiare. A fost prezentata si solicitarea CEU-ECTP de
nominalizare a unui moderator pentru o conferinta on-line, care sa aiba loc in data de 5
noiembrie a.c., avand ca tema „HAUSING REGENERATION”. Nu s-a facut propunere.
D-l Preşedinte R.U.R., prof. univ. dr. arh. Alexandru Gabriel SANDU a informat
pe cei prezenti cu privire la intalnirea pe care a avut-o la RUR, in data de 15 septembrie a.c., cu
reprezentantii DELOITTES, privind studiul referitor la competitia in domeniul constructiilor,
legislatia din domeniu, problematica investitiilor, piedici in calea realizarii acestora, etc., studiu
initiat de catre Consiliul Concurentei. S-a facut remarca ca aspectele sesizate de reprezentantii
DELOITTES, chiar reale fiind, nu reprezinta libera competitie din domeniul nostru.
8.- Diverse (aparute pe parcurs).
D-na drd. Anca-Ileana GINAVAR, membru titular al Consiliului Superior, a
prezentat o scurta informare privind problemele de actualitate din domeniu, privite prin prisma
MDRAP. A vorbit despre modificarile la Legea 50 si Legea 350 (ale carei Norme de aplicare
vor fi aprobate curand). A anuntat ca exista o propunere de valabilitate a PUG-ului de 10 ani cu
posibilitate de prelungire de inca 10 ani. A solicitat propuneri de elaborare de catre MDRAP
impreuna cu RUR a unui ghid de realizare a procedurilor de achizitii publice pentru
documentatii de urbanism. La Camera Deputatilor se afla in studiu o initiativa de modificare a
Legii 50, una referitoare la autorizatia de construire aprobata tacit.
Cei prezenti au fost informati cu privire la constituirea unui grup de 13 formatori
la UAUIM, disponibili pentru cursuri de formare profesionala continua in domeniu.
D-l. urb. Liviu BAILESTEANU, membru titular al Consiliului Superior a
prezentat celor prezenti o informare privind Reuniunea expertilor pe dezvoltare urbana, coeziune
teritoriala si amenajarea teritoriului, care a avut loc la Bruxelles in data de 10-11 septembrie a.c.
si unde a reprezentat MDRAP. In prim plan s-a aflat Agenda teritoriala si s-a discutat perioada
post 2020. In anul 2019 presedintia va fi preluata de Romania.
D-l. asist. univ. dr. urb. Mihai-Catalin ALEXANDRU a studiat RegProf-IMI si a
ajuns la concluzia ca aceata platforma nu are baza de date pe tari, cu specialistii si ca RUR nu
are nevoie de platforma proprie.
D-na ing. Anca URDA, consilier in Secretariatul RUR, a reamintit celor prezenti
ca ar mai trebui o ultima verificare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
examenului pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în specializarea urbanism si
amenajarea teritoriului, in consens cu recomandarile cabinetului de avocatura, in vederea
aprobarii finale.
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S-a hotarat ca materialul trimis de d-l arh Gheorghe ELKAN Consiliului
Superior, referitor la Comisia de disciplina, al carui presedinte este, sa fie trimis spre informare
si completare membrilor Consiliului Superior.
- Asa cum s-a hotarat, urmatoarea sedinta a Consiliului Superior va avea loc, la sediul
Registrului Urbanistilor din Romania, in ziua de joi 8 octombrie a.c. orele 900, avand ca tema
publicatia URBANISMUL- serie noua.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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