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COMUNICAT

La data de 18 martie 2010, la sediul Registrului Urbaniştilor din România din str. Tudor
Arghezi nr. 21, a avut loc şedinţa Consiliului Superior, care a analizat următoarele:
1.- Obiective stabilite în şedinţa din 25 februarie a.c.
Propunere modificare REGULAMENT
DE SEMNĂTURĂ PENTRU DOCUMENTAŢIILE DE
URBANISM şi REGULAMENT REFERITOR LA
REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA, în
privind serviciile în cadrul pieţei interne.

PRIVIND DOBÂNDIREA DREPTULUI
AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
conformitate cu Directiva 2006/123/CE

D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, preşedintele Registrului Urbaniştilor din
România, a informat membrii Consiliului Superior asupra faptului că propunerea de modificare
a celor două regulamente, în conformitate cu Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul
pieţei interne, trebuie finalizată în această lună, altfel riscăm procedura de infringement şi că se
lucrează la ea împreună cu consilierul pentru Afaceri Europene d-l. Bogdan GHINEA şi cu d-na
drd. arh. Anca Ileana GINAVAR, director general al Direcţiei Generale de Dezvoltare
Teritorială din Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Au fost făcute unele precizări legate de titlul oficial de calificare, de acordarea dreptului
de semnătură ţinând cont de principiul specializării interdisciplinare, al diferenţierii dreptului de
semnătură, al diferenţierii între coordonarea elaborării întregii documentaţii şi responsabilitatea
privind elaborarea unei părţi din documentaţii, de obţinerea dreptului de semnătură de către
profesioniştii care provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic
European şi al Confederaţiei Europene.

Propunere
REGULAMENT
REFERITOR
FUNCŢIONAREA COMISIEI PROFESIONALE.

LA

ORGANIZAREA

ŞI

Dl. conf. univ. dr. arh. Vasile MITREA, preşedintele Comisiei profesionale, care nu a
putut participa la şedinţă, a transmis la Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România
propunerea de regulament elaborată de către domnia sa împreună cu d-na prof. univ. dr. arh.
Mariana EFTENIE şi d-na conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU.
D-na prof. univ. dr. arh. Mariana EFTENIE a prezentat propunerea, redactată de d-na
conf. univ. dr. arh. Monica RĂDULESCU.
Principalele modificări ale regulamentului constau în stabilirea componenţei comisiei şi
configurarea celor 5 subcomisii.
Consiliul Superior a aprobat propunerea de REGULAMENT REFERITOR LA
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI PROFESIONALE, iar după operarea unor
mici modificări propuse în şedinţă, regulamentul va fi postat pe site- ul www.rur.ro.
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S-a hotărât ca pâna la următoarea şedinţă d-na conf. univ. dr. arh. Monica
RĂDULESCU, împreună cu membrii Comisiei profesionale, să stabilească subcomisiile şi
vicepreşedinţii acestora.
Propunere privind Statutul Arhitectului Şef.
D-na drd. arh. Simona Elena MUNTEANU, preşedinte A.A.S.M., a prezentat
propunerile de regulament întocmit împreună cu d-na arh. Mirela DIDĂ, preşedinte A.A.S.J., pe
baza consultărilor cu membrii din asociaţiile pe care le conduc.
A fost făcută propunerea ca regulamentul să poarte titlul Regulament privind atribuţiile,
răspunderile şi drepturile Arhitectului Şef precum şi funcţionarea şi organizarea şi
funcţionarea instituţiei Arhitectului Şef.
A fost propus un colectiv constituit pentru elaborarea acestui regulament, care va fi
promovat de către M.D.R.T. prin H.G., constituit din următorii:
- d-na drd. arh. Anca Ileana GINAVAR, Director general D.G. D.T. din M.D.R.T.
- d-na arh. Mirela DIDĂ, preşedinte A.A.S.J.
- d-l. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, vicepreşedinte A.A.S.J.
- d-na drd. Simona Elena MUNTEANU, preşedinte A.A.S.M.
- d-l. lector univ. dr. arh. Andrei Traian LUNCAN, vicepreşedinte A.A.S.M.
- d-l. arh. Gheorghe PĂTRAŞCU, Arhitect Şef al municipului Bucureşti
- d-na arh. Ileana TUREANU
- d-l. arh. Crişan Victor POPESCU, preşedinte delegat al Registrului Urbaniştilor din România
- d-l. conf. dr. arh. Radu RADOSLAV, reprezentant teritorial R.U.R. Biroul teritorial al
Regiunii de Dezvoltare Vest, cu sediul la Timişoara
- d-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN, reprezentant teritorial R.U.R., Biroul teritorial al Regiunii
de Dezvoltare Nord-Vest, cu sediul la Cluj-Napoca.
S-a facut propuneri legate de explicitarea urbanismului operaţional, atribuţie a instituţiei
Arhitectului Şef şi a atribuţiilor Comisiilor Tehnice de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
Colectivul propus pentru elaborarea regulamentului va avea o întâlnire de lucru în zilele
de 8-9 aprilie a.c., la sediul Registrului Urbaniştilor din România.
Rezultatul acestei consultări va fi postat pe site- ul www.rur.ro şi prezentat în viitoarea
şedinţă a Consiliului Superior.
Propunere de REGULAMENT REFERITOR LA ORGANIZAREA ŞI
FUNCŢIONAREA COMISIEI DE DISCIPLINĂ.
D-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN, preşedintele Comisiei de Disciplină, a prezentat
propunerea de regulament, care a suscitat nenumărate discuţii.
Pe baza observaţiilor făcute, d-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN va prezenta în şedinţa
următoare propunerea de regulament.
Informare privind stabilirea sancţiunilor propuse de către Comisia de disciplină.
D-l. arh. Gheorghe Ştefan ELKAN, preşedintele Comisiei de Disciplină, a prezentat
propunerea Comisiei de disciplină de suspendare pe o perioadă de 6 luni a dreptului de
semnătură pentru documentaţiile de urbanism al d-nei arh. Mihaela GEORGESCU din
Bucureşti, (specialist cu drept de semnătură D şi E), având în vedere aplicarea ştampilei emisă
de către Registrului Urbaniştilor din România pe documentaţie, fără să se implice în respectarea
conţinutului reglementat, fapt care a prejuciat în general şi în particular calitatea de urbanist sub
titlu de specialist atestat cu drept de semnătură. Sancţiunea s-a aplicat ca urmare a sesizării
primite ref. documentaţie PUZ „GREENFIELD BĂNEASA“ – PUZ „Modificare PUZ – Aleea
Teişani (Tarlaua nr. 468) – Pădurea Pusnicu – Pădurea Băneasa, sector 1“, beneficiar: S.C.
„IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR“ S.A.
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Consiliul Superior a aprobat propunerea şi a emis decizia de sancţionare care a fost
comunicată în scris specialistului în cauză, cu atenţionare asupra faptului că în situaţia în care se
mai constată aplicarea semnăturii de complezenţă şi prin aplicarea ştampilei emisă de către
Registrului Urbaniştilor din România nu îşi asumă proiectul, Consiliul Superior al Registrului
Urbaniştilor din România este obligat să aplice sancţiuni severe legate de exercitarea dreptului
de semnătură.
Propuneri privind organizarea Expoziţiei de urbanism.
D-l. lector univ. dr. arh. Andrei Traian LUNCAN a prezentat propunerile.
Calendarul propus pentru această acţiune, a cărei denumire propune să fie BIENALA DE
URBANISM, este următorul:
- depunerea proiectelor, jurizarea şi organizarea evenimentului, în septembrie a.c., iar
vernisajul şi înmânarea premiilor, la începutul lunii octombrie a.c.
S-a propus, avându-se în vedere bugetul de criză, includerea în bienală şi a proiectelor
studenţeşti din cele 4 centre universitare care au în curriculă urbanismul (Bucureşti, ClujNapoca, Iaşi şi Timişoara), pentru o oglindă a diversităţii de preocupări, renunţându-se anul
acesta la concursul de idei pentru studenţi. Propunerea a fost acceptată.
S-a făcut propunerea ca din juriu să facă parte 7 membrii, dintre care 4 cadre didactice de
la centrele universitare menţionate şi 3 reprezentanţi ai Registrului Urbaniştilor din România.
În viitoarea şedinţă a Consiliului Superior, d-l. lector univ. dr. arh. Andrei Traian
LUNCAN, numit comisar al bienalei, va prezenta o propunere concretă legată de acest
eveniment.
A fost făcută propunerea ca d-na prof. univ. dr. arh. Mariana EFTENIE, împreună cu d-l.
prof. univ. dr. arh. Florin MACHEDON, să prezinte în viitoarea şedinţă un proiect de
REGULAMENT CADRU PENTRU DESFĂŞURAREA CONCURSURILOR DE URBANISM,
propunere acceptată.

2.- Informare privind activitatea birourilor teritoriale.

Activitate birourilor teritoriale (Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara)este prezentată pe site-ul
www.rur.ro.
S-a propus ca în şedinţa următoare toţi reprezentanţii teritoriali ai Registrului
Urbaniştilor din România să prezinte idei de orientare comună la nivelul birourilor teritoriale,
propunere acceptată.

3.- Diverse.

S-a făcut propunerea ca în regulamentele de organizare şi funcţionare ale
Comisiei profesionale şi Comisiei de disciplină să apară o unificare de termeni, în sensul că
fiecare să aibă Comisie naţională profesională/ de disciplină şi Comisii teritoriale profesionale/
de disciplină, propunere aprobată.
S-a discutat posibilitatea propunerii de către M.D.R.T. a introducerii în lege a
obligativităţii servituţilor urbanistice.
S-a propus ca în viitoarea şedinţă, d-l. conf. univ. dr. arh. Cătălin SÂRBU să
prezinte stadiul în care se află acţunea de organizare a examenului şi stabilirea tematicii pentru
atribuirea calităţii de experţi tehnici extrajudiciari din domeniul urbanismului şi amenajării
teritoriului.
Membrii Consiliului Superior au primit numărul 4 al revistei „URBANISMULserie nouă”, având ca temă „Polii de creştere din România”care a fost foarte apreciat, atât pentru
aspect, cât şi pentru conţinut.
S-a propus ca în numerele viitoare să se introducă o rubrică dedicată activităţii birourilor
teritoriale, propunere acceptată.
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Referitor la iniţiativa Registrului Urbaniştilor din România de a dezvolta,
împreună cu Primăria Municipiului Bucureşti, proiecte semnificative de regenerare şi dezvoltare
urbană în zonele reprezentative ale Capitalei, d-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, director executiv
Registrul Urbaniştilor din România a informat Consiliul Superior cu privire la faptul că s-a comunicat
Ambasadei României de la Berlin că vor fi invitaţi doi specialişti şi au fost propuse trei posibile perioade
pentru vizită: 8-10 aprilie, 15-17 aprilie, 13-15 mai a.c.

Consiliul Superior a hotărât ca următoarea şedinţă să aibă loc, la sediul
Registrului Urbaniştilor din România, în ziua de 22 aprilie a.c.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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