-Secretariat-

Nr. 200/21.03.2017

COMUNICATUL SEDINTEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANISTILOR DIN ROMANIA DIN DATA DE 16 MARTIE 2017.

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, reprezentanti teritoriali, invitati. Prezenta la sedinta se prezinta in felul urmator:
Membri titulari:
MDRAP:
Drd. arh. Anca - Ileana GINAVAR- prezenta
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU- absent motivat
Prof. univ. dr. geograf Ioan IANOŞ- absent motivat
Dr. arh. Florentina IUGAN- prezenta
APUR:
Conf. univ. dr. arh. Gabriel PASCARIU – prezent
Conf. univ. dr. arh. habil. urb. Angelica STAN- prezenta
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
Lector univ. dr. arh. Veronica- Ileana 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 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
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AASMR: nu s-a făcut nominalizarea
Invitati:
- arh. Ileana TUREANU- Purtator de cuvant al RUR- absenta
- asist. univ. dr. urb. Sebastian GUTA- Preşedinte AAUPR- prezent
- prof. univ. dr. arh. Radu RADOSLAV- reprezentant teritorial- prezent
- arh. Gheorghe- Stefan ELKAN- reprezentant teritorial- prezent
- stud. urb. George- Gabriel MARIN- prezent

Sedinta s-a desfasurat regulamentar.
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.- Probleme curente ale RUR.
Au fost prezentate urmatoarele preocupari:
- stadiul Dosarului nr. 709/33/2016- Curtea de apel Cluj, Sectia a III-a contencios
administrativ si fiscal. In urma hotararii din sedinta Consiliului Superior RUR din data de 16
februarie a.c., s-a hotarat, prin votul membrilor consiliului, declansarea recursului la sentinta si
firma de avocatura care sa fie angajata, din cele 4 oferte prezentate. La termenul limita, a fost
inaintat RECURSUL impotriva sentintei civile nr. 29/27.01.2017. Problema care se pune in acest
moment este ce pozitie sa fie adoptata din acest moment vis a vis de eventualele solicitari de
dobandire a dreptului de semnatura de la specialisti aflati in situatie similara cu reclamantul din
acest proces. S-a hotarat ca rezolvarea acestor solicitari sa fie amanata pana la solutionarea
recursului.
- solicitarea primita de la Punctul national de contact din partea coordonatorului national
IMI privind completarea chestionarului COM cu privire la sectorul servicii, in general, si cu
privire la modificarea mecanismului de notificare a proiectelor de acte normative nationale care
contin cerinte dintre cele reglementate la Art. 15 si 16 din Directiva 123/2006 servicii (modulul
IMI-DS- notificari permite informarea CE si a statelor membre pe marginea schimbarilor
survenite in furnizarea de servicii);
- solicitarea primita de la CEU-ECTP privind transmiterea de observatii si completari la
draftul de Ghid privind calificarile profesionale.
2.- Informare privind activitatea de modificare a Regulamentului privind dobândirea
dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism si a
Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din
România.
Întrucât în prezent este în curs o intensă activitate de redactare a proiectelor noilor
regulamente, cele actuale, aprobate prin Hotarârea nr. 101/2010 a Consiliului Superior al RUR,
necesitând actualizări şi modificări semnificative, rezultate în principal din evoluţia legislativă şi
practica administrativă acumulată în această perioadă de timp, Consiliul Superior al RUR a
dezbătut stadiul curent al respectivului demers, ajungând la concluzia că o abordare eficientă
presupune continuarea şi finalizarea activităţii de redactare de către grupul de lucru deja
constituit, în coordonarea directă a Consiliului Superior, estimându-se că se va putea ajunge la
adoptarea şi publicarea noilor regulamente într-un interval de 6-12 luni.
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Din această perspectivă, Consiliului Superior al RUR apreciază ca fiind necesar şi
oportun să îşi continue activitatea în aceeaşi componenţă, pentru a asigura continuitatea şi
unitatea conceptuală a acestui demers până la finalizare, fiind luată hotărârea de a se solicita
entităţilor de desemnare prevăzute la Art. 6 din Regulamentul referitor la organizarea şi
funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România să acorde un nou mandat, de cel puţin 1 an
(prin derogare de la Art. 26 din respectivul regulament), persoanelor pe care le-au desemnat
pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al RUR, actualul mandat al acestora urmând a
înceta altfel la data de 28 mai 2017.
S-a constatat ca in calitatea slaba a multor documentatii de urbanism si amenajarea
teritoriului se reflecta si consecinte ale unor prevederi din regulamentele RUR si de asemenea ca
este necesara o reconsiderare generala a organizarii activitatii RUR, inclusiv a Consiliului, care
ar implica modificari substantiale, eventual chiar legislative, la nivelul regulamentului de
functionare. Amanarea constituirii unui nou Consiliu si propunerea de plan de lucru au fost
votate in unanimitate.
A fost prezentata si propunerea de „Procedura pentru plata indemnizatiei aferente
prestarii unor activitati in conformitate cu prevederile Art. 3 si Art. 15 din Regulamentul
referitor la organizarea si functionarea RUR (Hotararea Consiliului Superior nr. 101/2010)”.
Propunerea a fost votata conditionat cu verificarea de fiecare data a incadrarii in prevederile
bugetare.
3. – Observatii la propunerea de „Criterii performanta Birouri teritoriale pentru
anul 2017”.
Biroul teritorial Cluj a transmis observatii scrise. Pentru sedinta de Consiliu din luna
aprilie se va pregati varianta finala a acestor criterii precum si procedura de aplicare.
4. – Oferta privind Colegiu redactie Publicatia „URBANISMUL- serie noua”.
D-na conf. dr. arh. habil. urb. Angelica STAN si-a prezentat oferta.
Au fost facute propuneri, s-a discutat despre ce trebuie sa devina aceasta publicatie. In
sedinta viitoare se va prezenta propunerea imbunatatita si insotita de o estimare financiara.
5. - Diverse.
- d-na drd. Arh. Anca Ileana GINAVAR a anuntat ca intrucat proiectul de
adoptare/abrogare a OUG 100/2016 a fost retrimis in comisia de specialitate a Camerei
Deputatilor pentru reexaminare, la MDRAPFP se constituie un grup care sa propuna noile
modificari si a solicitat nominalizarea unui membru CS-RUR care sa faca parte din acest grup. A
fost propusa si aprobata d-ra dr. arh. Florentina IUGAN.
- OAR Filiala Bucuresti ne-a remis solicitarea de sprijinire a observatiilor la
Regulamentul local pentru autorizarea, construirea si amplasarea mijloacelor de publicitate
transmise Primariei Bucuresti, solicitare careia i-am dat curs.
- A fost prezentata o informare cu privire la aplicarea incepand cu 25.05.2018 a
Regulamentului UE 2016/679 denumit si Regulamentul general privind protectia datelor
(RGPD), reglementare europeana care produce efecte directe in toate statele membre ale UE,
fara a fi necesara transpunere in prealabil in legislatie nationala.
- Au fost prezentate doua solicitari de eliberare a stampilelor si certificatelor de drept de
semnatura dobandit cu mai mult timp in urma, neridicate pana acum intrucat specialistele
respective erau functionari publici in administratia locala si nu puteau intocmi documentatii.
- S-a propus si aprobat sa se transmita seturi complete ale publicatiei « URBANISMULserie noua » catre liceele importante din Bucuresti.
- Activitatea birourilor teritoriale - se află postată pe site-ul www.rur.ro, asa cum a fost
transmisa, lipsind cele de la reprezentantele teritoriale.

3

- Referitor la activitatea Comisiilor- nu au fost semnalate probleme in afara a doua cazuri
de disciplina in curs de analiza in Comisia teritoriala Nord-Vest.
- Hotararile adoptate in prezenta sedinta s-au referit la pozitia adoptata din acest moment
vis a vis de eventualele solicitari de dobandire a dreptului de semnatura de la specialisti aflati in
situatie similara cu reclamantul din proces, aprobarea cheltuililor legate de modificarea
regulamentelor, la amanarea constituirii noului Consiliu Superior.
Urmatoarea sedinta a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului
Urbanistilor din Romania, in ziua de joi 27 aprilie 2017, ora 10,00.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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