-SecretariatNr. 593/28.07.2016
COMUNICATUL SEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL RUR DIN DATA DE 21
IULIE 2016.
Sedinta Consiliului Superior s-a desfasurat la sediul Registrului Urbanistilor din
Romania, str. Tudor Arghezi nr. 21.
La sedinta au fost convocati sa participe, conform Regulamentului referitor la
organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din Romania, membrii titulari/membrii
supleanti, invitati. Din motive de economisire a banilor publici, cunoscandu-se de peste trei ani
faptul ca RUR functioneaza in pierdere si in conformitate cu hotararea din sedinta lunii iunie
2015, cei care nu au avut material inscris pe ordinea de zi, coordonatorii regionali, in special cei
care necesita cheltuieli de deplasare, nu au fost solicitati sa participe.
Prezenta in 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- CO
Dr. arh. Florentina IUGAN- prezenta
APUR:
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU – 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
Lector univ. dr. arh. Veronica- Ileana MARIN- prezenta
AASJR:
Arh. Daniela OLARU- prezenta
AASMR: nu s-au facut nominalizări deși s-a cerut în repetate rânduri
Membri supleanti:
MDRAP: Arh. Casandra ROȘU- nu a fost convocata
APUR: Arh. Crişan-Victor POPESCU- absent
UAUIM: Conf. 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- prezent
AASMR: nu s-a făcut nominalizarea
Invitati:
- Arh. Ileana TUREANU, purtator de cuvant al RUR si Presedinte UAR
- Arh. Gheorghe- Stefan ELKAN- reprezentant teritorial
- Prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV – reprezentant teritorial
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Sedinta s-a desfasurat in conditii regulamentare.
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. Unele au fost trimise
dupa termenul limita stabilit, adica cu doua zile inainte de sedinta, altele aduse direct in sedinta):
1.- Probleme importante care necesită atenţia Consiliului Superior.
D-l. Presedinte - Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU a prezentat principalele
probleme aparute de la ultima sedinta:
- Curtea de apel Cluj-„solicitare anulare act administrativ rezultat atestari-examinari in
vederea dobandirii drept semnatura”: in ziua de 11 iulie a.c., RUR, prin cabinetul de avocatura
care ii asigura asistenta juridica, a transmis documentul „Intampinare”. Membrii Consiliului
Superior au fost informati cu privire la documentarea necesara intocmirii documentului, cu
Teleconferinta care a avut loc in ziua de 6 iulie a.c., la care au participat, de la Cluj- reclamantul
asistat de avocatul sau, de la Biroul teritorial IASI, Presedintele comisiei de examinare - conf.
univ. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, de la Bucuresti- avocata RUR si arh. Liliana-Elza
PETRISOR- director executiv, impreuna cu ing. Anca URDA- consilier. S-a discutat despre
„Plangerea prealabila” inregistrata la Curtea de apel Cluj.
- S-a discutat despre lansarea proiectului pentru Codul amenajarii teritoriului,
urbanismului si constructiilor, implicarea Asociatiei Arhitectilor Sefi de Judete din Romania in
aceasta actiune.
- - D-l. conf. dr. arh. Gabriel PASCARIU a facut o scurta prezentare privind
administrarea anuala a Tabloului National al Urbanistilor. Membrii Consiliului superior au fost
invitati ca pana la sedinta viitoare sa faca propuneri si observatii privind solutia financiara de
realizare si reactualizare anuala a tabloului.
- D-na director executiv arh. Liliana- Elza PETRISOR a expus necesitatea ca
reprezentantii teritoriali sa colaboreze, mai intens, cu coordonatorii teritoriali, sa aiba impreuna
o activitate sustinuta, niste obiective precise, chiar un program. De la inceputul anului 2016,
singura care a transmis informari privind documentatiile aprobate/avizate in zona in care isi
desfasoara activitatea a fost d-na arh. Eugenia MARGINEAN, din Alba Iulia.
- D-na director executiv arh. Liliana- Elza PETRISOR a informat pe cei prezenti cu
privire la faptul ca a mai ramas o singura zi pana la termenul limita de depunere a dosarului
pentru concurs; si s-au prezentat doua candidate, dar una nu indeplineste conditiile de studii, iar
cealalta nu pare interesata din cauza salariului, asa ca s-ar putea sa fie nevoie sa se organizeze un
nou concurs..
2.- Cerere recunoastere program postuniversitar de masterat 120 ETS absolvit la
Universitarea Catolica Leuven Belgia pentru dobandire drept de semnatura.
A fost prezentat punctul de vedere al Comisiei profesionale, material intocmit de d-l
Presedinte al comisiei, prof. dr. arh. Tiberiu FLORESCU si d-ra conf. univ. dr. urb. Andreea
POPA, intocmit la solicitarea Comisiei de examinare, privind solicitarea unei arhitecte adresate
Biroului teritorial Timisoara, de a i se recunoaste programul de master absolvit la Universitarea
Catolica Leuven Belgia in vederea dobandirii drept de semnatura. Au fost discutii indelungate
pro si contra si s-a hotarat ca trebuie aflat daca diploma respectiva este recunoscuta la noi si daca
profesiunea de urbanist este reglementata in Belgia.
3.- Comisia de examinare- materialul intocmit de catre d-l. conf. univ. dr. arh. Mircea
GRIGOROVSCHI, Presedintele comisiei, va fi completat si modificat in conf. cu problemele
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constatate in urma studierii „Plangerii prealabile” transmisa de Curtea de apel Cluj si intocmirii,
ca raspuns, a documentului „Intampinare”.
4.- Lucrari care se impun in momentul de fata: subiect, termen, cost, responsabil,
etc.
D-l Presedinte a reamintit faptul ca inca de la inceputul anului 2016 in sedinta
Consiliului Superior s-a hotarat ca la intocmirea acestor documente trebuie sa se aiba in vedere
plata pe lucrarea aprobata de consiliu, componenta grupului de lucru, coordonatorul lucrarii si
incadrarea in buget.
D-ra conf. univ. dr. urb. Andreea POPA, d-ra dr. arh. Florentina IUGAN, d-na lector.
univ. dr. arh. Veronica –Ileana MARIN vor prezenta in sedinta urmatoare o propunere de norme
de aplicare a acestui tip de lucrari.
5.-. E.C.T.P.- C.E.U.- « Document consultativ privind competentele profesionale in
planificarea spatiala ».
Materialul a fost transmis pentru studiere, prelucrare si eventuale observatii Birourilor
teritoriale RUR. La solicitarea reprezentantilor teritoriali s-a hotarat si transmiterea materialului
in limba engleza. Asa cum a fost stabilit in sedinta trecuta, pana la 1 septembrie a.c., se pot
transmite la RUR observatii spre a fi sintetizate intr-o nota ce se va transmite la ECPT-CEU
6.- Activitate Birouri teritoriale R.U.R.
Rapoartele de activitate lunare transmise de catre birourile teritoriale au fost trimise spre
consultare membrilor consiliului, in ordinea primirii lor.
7.- OUG 41/2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul
administratiei publice si pentru modificarea si pentru modificarea si completarea unor
acte normative si OUG 42/2016 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru
modificarea si completarea unor acte normative, ambele vizand si domeniul amenajarii
teritoriului si urbanismul, etc. – au fost transmise inca de la adoptarea lor membrilor
Consiliului Superior.
8.- Activităţi de promovare a Registrului Urbaniştilor din România.
- D-l. conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU, Presedinte APUR, a prezentat o propunere
de parteneriat in organizarea simultana a unui numar de ateliere tematice de planificare spatiala
in Bucuresti, Cluj- Napoca, Iasi, Sibiu si Timisoara (localitatile de sediu ale Birourilor
Teritoriale si o reprezentata regionala ale RUR), in ziua de 8 noiembrie a.c., zi decretata Ziua
Mondiala a Urbanismului in Romania. Propunerea a fost aprobata cu mult interes. Pana la
sedinta viitoare, Birourile teritoriale trebuie sa faca propuneri, liste de teme posibile, vor
propune parteneri media, vor atrage sponsorizari.
9.- Diverse .
- A fost prezentata solicitarea unui fost Arhitect Sef de Municipiu care, obtinand drept de
semnatura, nu si-a ridicat stampila si certificatele, nefiindu-i necesare in perioada cand a
indeplinit aceasta functie. I s-a aprobat eliberarea lor.
- S-a dat citire sesizarii adresate RUR de catre o arhitecta, specialist cu drept de semnatura RUR, referitoare la un conflict la locul de munca, Directia de urbanism si dezvoltare urbana
a unei primarii de sector din municipiul Bucuresti. Este vorba despre o plangere prealabila,
gresit directionata la noi, in „calitate de organ ierarhic superior”. RUR nu are asemenea
competente legale.
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- Au fost din nou prezentate solicitari de nominalizare de catre RUR de membrii in
Comisiile Tehnice de specialitate de la nivelul administratiei publice locale. Au fost discutii
referitoare la legalitatea acestor nominalizari. Problema se va studia pana la sedinta viitoare.
- S-a propus si aprobat ca in toamna sa se organizeze examenul pentru atribuirea calităţii
de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajarii teritoriului şi urbanismului pana atunci sa
se faca nominalizari pentru Comisia respectiva de examinare si sa se faca publicarea in
Monitorul Oficial.
- Comisia de cenzori a propus deschiderea de conturi bancare care sa inlocuiasca pe cele
existente in momentul de fata, pentru fiecare birou teritorial, deschise pe numele personale ale
angajatilor, necesare in vederea angajarii cheltuielilor curente. S-a aprobat cu precizarea
respectarilor legale.
- D-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR, Presedinte delegat RUR, si-a expus inca o data
punctul de vedere privind faptul ca la sedintele Consiliului Superior nu ar trebui sa fie invitati
Reprezentantii teritoriali, decat in cazul in care au un material special de prezentat, indatoririle
lor find de a intari pozitia RUR in teritoriu, de a disemina informatiile, de a consolida
capacitatea profesionala a urbanistului.
D-l Presedinte a solicitat ca la urmatoarea sedinta sa fie prezentata si situatia achitarii
tarifelor de exercitare a dreptului de semnatura in tara.
Urmatoarea sedinta a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbanistilor
din Romania, in ziua de joi 15 septembrie a.c, orele 1000.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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