- Secretariat –
Nr. 233/26.03.2019
COMUNICATUL ȘEDINȚEI CONSILIULUI SUPERIOR AL REGISTRULUI
URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA DIN DATA DE 20 MARTIE 2019.

Ședința Consiliului Superior s-a desfașurat la sediul Registrului Urbaniștilor din România,
str. Tudor Arghezi nr. 21.
La ședință au fost convocați să participe, conform Regulamentului referitor la organizarea
și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România, membrii titulari/membri supleanți
componenți ai actualului Consiliu Superior, invitați. Prezența la ședința se prezintă in felul urmator:
- membri titulari :
- Din partea MDRAP:
Drd. arh. Anca Ileana GINAVAR- prezentă
Urb. Liviu BĂILEȘTEANU- absent motivat, plecat din țară
Lipsa 2 nominalizări
- Din partea APUR:
Lector univ. dr. arh. Simona- Elena MUNTEANU- prezentă
Conf. univ. dr. arh. habil. urb. Angelica STAN- absentă
- Din partea UAUIM:
Prof. univ. dr. arh. Tiberiu- Constantin FLORESCU- absent motivat, plecat din
țară
Prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU- prezent
Prof. univ. dr. arh. Emil -Barbu POPESCU- absent motivat
-Din partea OAR:
Dr. arh. Florentina IUGAN- prezentă
Arh. Bogdan-Traian BOGOESCU - prezent
- Din partea AASJR:
Arh. Daniela OLARU- prezentă
- Din partea AASMR:
Nu există nominalizare încă din 2015
- membri supleanţi:
- Din partea MDRAP: lipsă nominalizare încă din mai 2017
- Din partea APUR: Conf.univ.dr.arh. Gabriel PASCARIU- absent
- Din partea UAUIM: conf. univ. dr. urb. Andreea NECȘULESCU- prezentă
- Din partea OAR: nu s-a făcut nominalizarea nici in 2015
- Din partea AASJR: Conf.univ. arh. Mircea GRIGOROVSCHI- absent
- Din partea AASMR: nu s-a făcut nominalizarea nici în 2015
Invitați:
arh. Ileana TUREANU- Președintă UAR- absentă
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lector univ. dr. urb. Sebastian GUȚA- Preşedinte AAUPR- absent
stud. urb. Ema-Theodora PLOPEANU- prezentă.
Sedința s-a desfășurat regulamentar. Au participat pe Skype Birourile teritoriale Cluj și
Timișoara.
In ședință au fost prezentate și supuse discuției următoarele subiecte (materialele propuse
fiind transmise electronic participanților, anterior ședinței, în măsura în care au fost primite de la cei
ce au intocmit unele dintre ele, cu cel puțin 3 zile inainte de ședință, astfel că nu a mai fost cazul să
fie prezentate, ele fiind deja cunoscute, având loc discuții pe marginea lor).
1.- Probleme curente ale activității R.U.R. (situația ocupării posturilor de arhitecți șefi,
întocmită de secretariat și Birouri teritoriale la solicitarea Comisiei Profesionale, etc.)
- Listele cu Arhitecții șefi au fost trimise de către Birourile teritoriale (pentru teritoriul
arondat) și de către angajatele secretariatului pentru restul de 8 (județele Ilfov, Argeș, Dâmbovița,
Giurgiu, Călărasi, Ialomița, Teleorman și municipiul București). Urmează să fie centralizate.
- În intervalul scurs de la ultima ședință, d-nele conf. univ. dr. urb. Andreea NECȘULESCU
și dr. arh. Florentina IUGAN au transmis commentarii și propuneri privind Propunerea de
Parteneriatul propus de INA, propuneri la care și-a trimis acceptul și d-l. arh. Bogdan-Traian
BOGOESCU. Materialul a fost aprobat în unanimitate, va fi completat cu acele observații și
transmis spre semnare.
- Au fost prezentate cele trei scrisori trimise la RUR de un specialist cu drept de semnătură
din Ploiești, legate de Art. 32 din Legea 350, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, așa cum
a fost modificată și completată, articol legat de obținerea certificatului de urbanism. RUR a
redirecționat corespondența spre MDRAP spre o competentă rezolvare.
- D-na conf. univ. dr. urb. Andreea NECȘULESCU a fost numită prin vot în unanimitate ca
Președintă a Comisiei de lucru care va propune modificarea celor două regulamente RUR, aprobate
prin Hotarârea Consiliului Superior nr. 101/2010.
2.- Aprobarea completării Art. 9.(1), Art. 6(4) și 6(5) și Art. 17 (2) din
REGULAMENTUL privind acordarea dreptului de semnătură pentru documentații de
amenajarea teritoriului și de urbanism ca urmare a solicitărilor cuprinse în Scrisoarea CE de
punere în întârziere- încălcarea nr. 2018/2303.
Completarea constă în precizări de clarificare a unor prevederi existente deja în regulamente
- D-l Președinte a prezentat materialele întocmite de Domnia sa ca raspuns la solicitările
transmise de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului
Educației Naționale, referitoare la :
- modul în care se realizează în practică în România recunoașterea stagiului
profesional efectuat într-un stat UE sau într-un stat terț;
- poziția RUR, în calitate de autoritate competentă pentru profesia de urbanist,
privind statutul pe care-l vor avea după BREXIT, cetățenii britanici care se află sau care vor intra pe
teritoriul României până la 29 martie ;
- Infringement nr. 2018/ 2182
- Infringement nr. 2018/2303.
3.- Procedura de atestare a arhitecţilor-şefi şi a specialiştilor care vor să participe la
examenul de ocupare a postului de arhitect-şef.
D-na dr. arh. Florentina IUGAN a prezentat observațiile domniei sale la propunere. S-a
discutat materialul, s-a supus la vot forma campletată, toti cei prezenți au fost de acord cu el și a
fost votat în unanimitate; după ce vor fi operate micile completări discutate în ședință, va fi transmis
într-o săptamănă membrilor Consiliului Superior care își vor transmite votul electronic și apoi va fi
postat pe site. S-a insistat asupra faptului ca examinarea să se facă pe baza Art. 361 din Legea 350,
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adică avându-se în vedere tipul de unitate administrativă pentru care se organizează, punându-se
accent pe cunoașterea examinării documentațiilor care, de regulă, se supun avizării.
4.- Diverse.
- D-na Director executiv, arh. Liliana-Elza PETRIȘOR a amintit faptul că în curând se
termină mandatul prelungit al Consiliului Superior și al comisiilor și este necesară, conform legii,
atât solicitarea nominalizărilor cât și întocmirea rapoartelor de activitate.
- Au fost prezentată o solicitare de nominalizare, din partea Primăriei Municipiului
Constanța, care așa cum se procedează acolo în ultima vreme, ne este transmisă în ziua precizată ca
finală pentru primirea răspunsului și nici nu răspune întrebării repetate cu privire la cine suportă
costurile deplasării.
- În ceea ce privește redactarea Codului Patrimoniului Cultural, s-a primit informația că se
lucrează în continuare, acum se discută strategia, la ședințele de la Ministerul Culturii și Identității
Naționale participă și reprezentanții RUR.
Următoarea ședință a Consiliului Superior va avea loc, la sediul Registrului Urbaniștilor din
România, în ziua de miercuri 20 martie 2019, ora 14,30.

DIRECTOR EXECUTIV

Arh. Liliana Elza PETRISOR
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