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COMUNICAT
În zilele de 28-29 mai a.c., în Şumuleu-Ciuc, jud. Harghita a avut loc ATELIERUL DE
LUCRU AL COMISIEI DE DISCIPLINĂ a REGISTRULUI URBANISTILOR DIN ROMANIA.
In organizarea atelierului, Registrul Urbanistilor din Romania a beneficiat de sprijinul Consiliului
Judeţean Harghita şi al Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc.
La atelier au fost invitaţi membrii Comisiei de disciplină, profesionişti în domeniuurbanişti, arhitecţi, ingineri, geografi, care, prin activitatea desfăşurată în mediul universitar, în
administraţia publică centrală şi locală precum şi în firme private, contribuie la planificarea,
proiectarea şi dezvoltarea teritoriului şi a localităţilor.
Atelierul a fost onorat de intervenţiile preşedintelui Comisiei pentru Administraţie
Publică, Organizarea Teritoriului şi Protecţia Mediului a Senatului României, ale
vicepreşedintelui Camerei Deputaţilor, Secretarului de Stat din cadrul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Locuinţei, ale unor profesori universitari din cadrul Universităţii Bucureşti,
Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti şi ale unor directori şi consilieri
din ministere.
Atelierul a avut un pronunţat caracter de lucru, având drept scop armonizarea legislaţiei
în domeniu cu cerinţele europene, precum şi simplificarea şi fluidizarea procesului investiţional.
Prezentăm, în continuare, desfăşurarea lucrărilor.
După deschiderea lucrărilor atelierului şi anunţarea programului de desfăşurare, d-l prof.
univ. dr. arh. Alexandru SANDU, Preşedintele Registrului Urbaniştilor din România şi
decan al Facultăţii de Urbanism a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „ION
MINCU” Bucureşti, moderatorul primei părţi a zilei de debut, a informat participanţii asupra
faptului că sesizările referitoare la documentaţii de urbanism incorect întocmite este în continuă
creştere şi că este necesar să luăm măsuri pentru imbunătăţirea calităţii acestora.
Pentru îmbunătăţirea activităţii profesionale în teritoriu, Consiliul Superior a hotărât
constituirea Comisiei de disciplină alcătuită, prin consultare cu arhitecţii şefi de judeţe, din
reprezentanţi ai fiecărui judeţ, criteriul de desemnare, fiind experienţa în domeniu şi afirmarea
profesională.
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, Preşedintele Registrului Urbaniştilor din
România, a invitat gazdele să ia cuvântul.
D-l. LADÁNYI László Zsolt- Prefectul judeţului Harghita, d-l. BORBOLY
Csaba, Preşedintele Consiliului Judeţean HARGHITA şi d-l. RÁDULY Róbert KálmánPrimarul municipiului Miercurea Ciuc şi-au exprimat satisfacţia pentru faptul că două zile,
Şumuleu-Ciuc devine capitala urbanismului din România, au făcut o documentată prezentare a
zonei, au evidenţiat faptul că domeniul urbanismului este unul din cele mai sensibile domenii cu
care se confruntă autorităţile administraţiei publice locale, domeniu în care trebuie instaurată
viziunea pe termen lung pe baza modelelor pozitive europene şi, ca urmare este necesară
modificarea legislaţiei din domeniu.
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La lucrări a participat şi d-l. senator GYERKÓ László, interesat de problematica propusă.
În continuare, d-l. prof. univ. dr. ing. Petru FILIP, senator, Preşedintele
Comisiei pentru Administraţie Publică, Organizarea Teritoriului şi Protecţia Mediului din
Senatul României a susţinut o alocuţiune legată de preocupările comisiei senatoriale pe care o
conduce.
D-l. senator a vorbit despre structurile administraţiei publice locale, despre
descentralizare şi regionalizare.
Domnia sa a informat audienţa cu privire la faptul că în data de 24 iunie a.c., comisia pe
care o conduce organizează dezbaterea „Principii şi oportunităţi privind regionalizarea în
România”, la care vor participa reprezentanţii ministerelor de linie din Guvernul României,
precum şi reprezentanţi din patru ţări europene (Ungaria, Slovacia, Polonia şi Franţa), la care vor
fi invitaţi reprezentanţi ai Registrului Urbaniştilor din România.
D-l. senator a menţionat faptul că în prezent, disfuncţionalităţile apărute se datorează atât
crizei manageriale instalată la nivelul tuturor administraţiilor publice, cît şi faptului că datorită
acestei crize nu există o strategie reală de dezvoltare urbanistică în plan teritorial. A apărut
necesitatea creerii de structuri manageriale care să conducă administraţiile publice locale.
În prezent se lucrează la „Codul administraţiei publice” care are mai multe componente:
- revizuirea întregii legislaţii de după 1990, care gestionează administraţia publică din România,
începând cu „Legea administraţiei publice” (cu definirea răspunderii primarului ca persoană
fizică, faţă de instituţia primarului, acum el răspunzând de toate);
- modul de funcţionare pe viitor a relaţiei dintre consiliul judeţean, prefect şi primărie;
- stabilirea modalităţii de delegare a răspunderii privind dezvoltarea urbanistică către instituţii
publice externalizate primăriei (şi Inspecţia de Stat în Construcţii ar putea fi externalizată).
Vor fi organizate întâlniri cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru
abordarea legislaţiei din domeniu la modul general şi implicarea factorilor de specialitate.
Se preconizează ca la sfârşitul anului 2010 şi începutul anului 2011 să se finalizeze un
prim draft, în forma coerentă, al legislaţiei din domeniul urbanismului şi al amenajării
teritoriului.
În vederea preîntâmpinării greşelilor, la toate aceste acţiuni vor fi invitate structurile
asociative ale administraţiei publice locale, în vederea promovării şi modificării unor legi.
D-l. Ioan ANDREICA, Secretar de Stat MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ŞI TURISMULUI a vorbit despre priorităţile din activitatea de urbanism şi
amenajarea teritoriului.
Deşi şcoala românească de arhitectură şi urbanism a dat specialişti de marcă, în ultimii
ani s-au constatat documentaţii întocmite incorect datorită lacunelor din sistem.
În 2011 se va definitiva „Strategia de dezvoltare teritoriala a României 2030”, pe baza
PIDU-urilor (Planuri integrate de dezvoltare urbanistică) care constituie suportul acesteia.
Pornind de la documentaţia „PUZ zona costieră Capul Midia - Vama-Veche”, domnul
Secretar de stat a remarcat faptul că legislaţia actuală (de mediu, de monumente istorice, de zone
protejate, de administraţie publică locală) nu este corelată şi precisă.
Domnul Secretar de stat a informat audienţa cu privire la Memorandumul privind
înfiinţarea, la iniţiativa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, a comitetului
interministerial şi a grupului de lucru interinstituţional privind procesul de reformare a legislaţiei
şi procedurilor din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor.
Comitetul interministerial este alcătuit din reprezentanţi ai următoarelor ministere:
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Ministerul Administraţiei şi Internelor,
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Ministerul
Finanţelor Publice, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Justiţiei şi
Secretariatul General al Guvernului. Comitetul interministerial va fi condus de secretarul de stat
coordonator al domeniului urbanismului, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului. Se preconizează ca procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul
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amenajării teritoriului, urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor să fie finalizat până la 31
decembrie 2011.
Domnia sa a solicitat Registrului Urbaniştilor din România să aibă o atitudine mai fermă
în colectivele de lucru în care este implicat.
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, Preşedintele Registrului
Urbaniştilor din România a informat audienţa cu privire la faptul că Registrul Urbaniştilor din
România are o relaţie constructivă cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, relaţie pe
care şi-ar dori-o asemănătoare şi cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional şi Ministerul Mediului şi Pădurilor.
Problemele importante aflate în acest moment pe agenda Registrului Urbaniştilor din
România sunt expertiza profesională, formarea profesională continuă, crearea condiţiilor pentru
înfiinţarea corpului de experţi tehnici extrajudiciari în domeniu şi ocuparea posturilor de
arhitecţi şefi calificaţi la cele aproape 3100 unităţi administrativ teritoriale din România.
D-na prof. univ. dr. jurist Elena Simina TĂNĂSESCU, prodecan al
Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, membru al Consiliului Superior al
Magistraturii, a făcut o prezentare care a avut ca temă „Compatibilizarea exigenţelor legate
de reglementările din domeniul urbanismului cu exigenţele dreptului de proprietate”.
Dreptul de proprietate este un drept fundamental al cetăţenilor, dar un drept fundamental
de rang secund, fapt ce pare să avantajeze urbanistul. Dreptul de proprietate are mare dificultate
de definire.
Prin texte normative este posibilă exproprierea, moment în care apare tensiunea dintre
proprietate şi urbanist.
Abordarea dreptului de proprietate prin prisma jurisdicţiei internaţionale este o politică
publică de abordare a dreptului de proprietate privată şi publică.
În continuarea prezentării, d-na profesor a prezentat exemple de cazuistică de la Curtea
Europenă a Drepturilor Omului.
D-l. conf. univ. dr. arh. Tiberiu Constantin FLORESCU, Facultatea de
Urbanism a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „ION MINCU” Bucureşti, membru
al Comisiei de examinare a Registrului Urbaniştilor din România, a prezentat expunerea
având ca temă „Formaţia şi practica profesională”.
Expunerea a prezentat raportul între formaţia urbanistului şi exercitarea profesiunii şi a
fost întocmit în urma reprezentării de către d-l. conferenţiar universitar a Facultăţii de Urbanism
a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „ION MINCU” Bucureşti, la întâlnirea şefilor şcolilor
de urbanism ce a avut loc la Istanbul- Turcia, în data de 17 aprilie 2010, având ca temă
„Formaţia şi practica profesiunii în domeniul urbanismului, în ţările europene”.
Asociaţia şcolilor europene de urbanism cuprinde 114 şcoli cu drepturi depline şi 42 şcoli
afiliate.
La reuniunea de la Istanbul s-au remarcat trei prezentări:
- şcoala de urbanism din Turcia, unde profesia este reglementată de stat;
- şcoala de urbanism din Marea Britanie, unde profesia este autoreglementată;
- şcoala de urbanism din Suedia, unde profesia nu este reglementată, fapt mai puţin
pozitiv.
În continuare, d-l. conferenţiar a făcut cunoscute aceste prezentări şi a declarat, cu
satisfacţie, că se constată că şi în România profesia de urbanist este foarte bine reglementată şi
îmbină corespunzător aspectele pozitive constatate la cele trei ţări care au făcut obiectul
prezentării.
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, Preşedintele Registrului Urbaniştilor
din România reaminteşte participanţilor că încă din anul 2008, la reuniunea Consiliului
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European al Urbaniştilor, Registrul Urbaniştilor din România a fost dat ca exemplu pozitiv
pentru organizarea profesiei.
Încă de acum 10 ani în România s-a avut în vedere asimilarea profesioniştilor europeni
din domeniu.
În Europa sunt discuţii legate de cele două concepte existente:
- formaţia anglo-saxonă, cu organizări foarte stricte, bine determinate profesional, în sensul
organizării engleze, existente în Marea Britanie şi ţările nordice;
- formaţia franceză, concept mai neclar, cu multe suprapuneri, care a reliefat în ultimul timp o
serie de neajunsuri, ceea ce a condus la pierderea de teren a acestui concept.
Încă de acum 10 ani am fost sfătuiţi să ne orientăm către experienţa engleză şi să preluăm
din experienţa franceză conţinut, idee şi filozofie.
În continuare, d-l. profesor a prezentat situaţia specialiştilor atestaţi cu drept de
semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, până la 31
decembrie 2009, constatând o inegală răspândire în teritoriu. Astfel, sunt 21 judeţe fără urbanişti
atestaţi şi 19 judeţe fără niciun specialist din domenii conexe. Sunt judeţe unde numărul celor
atestaţi este foarte mic: Călăraşi (7), Botoşani (8), Teleorman (8), Olt (9), Bistriţa Năsăud (10),
Vaslui (10), Sălaj şi Vrancea (câte 11). La polul opus, cei mai mulţi specialişti atestaţi provin
din : Bucureşti (584), Timişoara (103), Cluj (100), Constanţa (98). Din păcate, cea mai mare
pondere a documentaţiilor respinse, uneori şi la revenire, de către Comisia de Amenajarea
Teritoriului, Urbanism şi Arhitectură care a existat în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice şi Locuinţei au provenit din judeţul Constanţa şi priveau litoralul românesc.
În 2007, la şedinţa Consiliului European al Urbaniştilor, în care Registrul Urbaniştilor
din România a fost acceptat ca reprezentant oficial al României, a existat obiecţiunea referitoare
la ponderea foarte mare a arhitecţilor şi s-a făcut recomandarea să se pună un accent mare pe
pregătirea profesională continuă.
D-l. profesor a semnalat faptul că multe dintre documentaţiile de tip PUZ sau PUD,
înaintate spre avizare, arată ca vechile detalii sau schiţe de sistematizare, creindu-se astfel o
distorsiune, inducerea în eroare a celor care sunt puşi să aprobe aceste documentaţii şi nu
primesc informaţii exacte asupra conţinutului respectivelor lucrări.
Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile
reglementate in România, autoritatea competentă pentru profesia de urbanist este Registrul
Urbaniştilor din România. Propunerea de modificare, conform DIRECTIVEI 2006/123/CE
PRIVIND SERVICIILE ÎN CADRUL PIEŢEI INTERNE, a REGULAMENTULUI PRIVIND
DOBÂNDIREA DREPTULUI DE SEMNĂTURĂ PENTRU DOCUMENTAŢIILE DE
AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM şi a REGULAMENTULUI REFERITOR
LA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA a
ţinut cont de calificările profesionale.
Reglementările europene au fost introduse şi în REGULAMENTUL DE FORMARE
PROFESIONALĂ CONTINUĂ .
La ultima întâlnire a Consiliului European al Urbaniştilor, care a avut loc la Edinburg,
Marea Britanie, în perioada 19-20 mai a.c., d-l. Preşedinte al Registrului Urbaniştilor din
România a discutat cu directoarea Institutului Regal al Urbaniştilor Britanici în vederea acţiunii
de validare reciproce a facultaţilor de urbanism din cele două ţări.
Partea a doua a acestei prime zi a atelierului a fost moderată de d-l. arh. Crişan
Victor POPESCU, Preşedinte delegat al Registrului Urbaniştilor din România.
D-l. arhitect peisagist Richard NEWTON, afiliat RIBA şi ASLA, profesionist
acreditat LEED, partener la firma OLIN- PHILADELPHIA- SUA, profesor/critic invitat
la University of Pennsylvania, University Temple şi University of Philadelphia- SUA. a
susţinut conferinţa dezbatere „A creea peisaj: practică, proces, loc” în care a prezentat o
serie de proiecte de amenajare peisagistică la care a luat parte ca elaborator, printre care şi
pentru Ansamblul Brâncuşi din Targu Jiu.
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După această prezentare, d-l. arh. Crişan Victor POPESCU, membru în echipa de
realizatori a documentaţiei de amenajare peisagistică privind Ansamblul Brâncuşi din Targu Jiu,
a prezentat aspecte din elaborarea documentaţiei şi execuţia lucrărilor.
D-na ing. Zelma BERNÁDT, conducător al Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Harghita, a prezentat „Cerinţele de mediu la planuri şi proiecte”.
Expunerea domniei sale, legată de actele normative din domeniu, avizele de mediu,
evaluarea mediului, etapele SEA (Evaluarea strategică de mediu) şi EIA (Evaluarea impactului
de mediu), a stârnit un viu interes, cei prezenţi adresându-i nenumărate întrebări, legate de faptul
că avizele de mediu se obţin anevoios şi solicitările agenţiilor de mediu conţin multe neclarităţi.
D-na avocat Cerasela POPOVICI a prezentat „Problematica expertizei
extrajudiciare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului”.
Prezentarea are un caracter informativ şi porneşte de la noul Nomenclator al
specializărilor expertizei tehnice judiciare, în vigoare din data de 04.02.2010, în care, în urma
demersurilor Registrului Urbaniştilor din România, se regăseşte în prezent şi specializarea
”Urbanism şi administrarea teritoriului” (ulterior, Registrul Urbaniştilor din România a făcut
sesizarea că formularea corectă este „amenajarea teritoriului”, Ministerul Justiţiei răspunzând că
va ţine cont de solicitare la proxima modificare a ordinului), respectivul nomenclator fiind
aplicabil şi specializărilor de expertiză tehnică extrajudiciară.
Activitatea de expertiză tehnică extrajudiciară este o activitate profesională privind
situaţii care nu au legătură nemijlocită cu activitatea judiciară, putându-se exercita individual sau
în formă societară.
Au fost prezentate dispoziţiile actuale ale OG nr. 2/2000, privind organizarea activităţii
de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, care permit expertului tehnic judiciar să
efectueze expertize tehnice extrajudiciare, iar expertului tehnic extrajudiciar să acceadă la
calitatea de expert tehnic judiciar (atribuită exclusiv de către Ministerul Justiţiei) prin susţinerea
cu succes doar a unui interviu (iar nu un examen), axat pe chestiuni procedurale aplicabile
expertizei tehnice judiciare, în condiţiile îndeplinirii restului cerinţelor legale. De asemenea,
accederea la calitatea de expert tehnic judiciar pe baza unui astfel de interviu este deschisă celor
care au titlu de academician, profesor universitar, conferenţiar, doctor docent, sau doctor în
specialitatea respectivă (pentru aceştia fiind deja organizat un interviu în cursul lunii aprilie a
acestui an), precum şi celor care au dobandit calitatea cerută pentru desfăşurarea activităţii în
respectiva specialitate în condiţiile legii speciale reglementând organizarea şi desfăşurarea
activităţii/profesiei în cauză şi modul de acces în aceasta. Din această ultimă perspectivă, ar fi
recomandabilă purtarea unei discuţii cu reprezentanţii Ministerului Justiţiei pentru a clarifica
măsura în care specialiştii cu drept de semnătură se pot încadra în această ultimă categorie. În
orice caz, reglementarea profesiei de urbanist printr-o lege specială ar fi de natură a permite
tuturor urbaniştilor care îndeplinesc restul cerinţelor legale să fie eligibili pentru interviul de
dobândire a calităţii de expert tehnic judiciar.
În concluzie, sunt necesare demersuri suplimentare pentru ca expertiza
(judiciară/extrajudiciară) să ajungă să facă parte din activitatea urbaniştilor, Registrul
Urbaniştilor din România putându-se impica în acest proces, cu respectarea competenţelor sale
legale.
O prezentare succintă a întregului material este postată pe site-ul www.rur.ro.
Întrucât în programul următoarei zile participanţii urmau să audieze prezentarea
legată de „Studiile preliminare pentru Planul urbanistic general al municipiului Miercurea
Ciuc”, în scopul documentării, a fost organizat un tur al oraşului, cu ajutorul primăriei
municipiului.
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Prima partea a celei de a doua zi a atelierului a fost moderată de d-na drd. arh.
Anca Ileana GINAVAR, Director general al Direcţiei Generale de Dezvoltare Teritorială
din cadrul MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI.
S-a amintit faptul că în prezent există numeroase necorelări în legislaţie, între Legea nr.
350 /2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu
modificările şi completările ulterioare, HG nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului
general de urbanism şi legislaţia de mediu, de cadastru, de transporturi, de cod silvic, de aici şi
necesitatea semnării Memorandumului privind înfiinţarea, la iniţiativa Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Turismului, a comitetului interministerial şi a grupului de lucru interinstituţional
privind procesul de reformare a legislaţiei şi procedurilor din domeniul amenajării teritoriului,
urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor.
Următorul invitat, d-l. deputat ec. Mircea DUŞA, vicepreşedinte al Camerei
Deputaţilor, a vorbit despre amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, având şi experienţa
faptului că a ocupat funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru Administraţie Publică,
Amenajarea Teritoriului şi Echilibru Ecologic a Camerei Deputaţilor, funcţie care i-a permis o
bună colaborare cu MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI .
Ca şi antevorbitorii, domnia sa a constatat faptul că legislaţia este foarte complicată, că
în ce priveşte reglementările europene, s-a făcut prea puţin, a exprimat speranţa că prin aplicarea
Memorandumului legislaţia se va simplifica şi solicită acordarea de mai multă atenţie întocmirii
documentaţiilor.
În continuare, d-na director general drd. arh. Anca Ileana GINAVAR, a informat
audienţa cu privire la câteva dintre priorităţile Direcţiei Generale de Dezvoltare Teritorială din
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI:
- Întrucat procesul de reforma nu priveşte doar schimbarea legislaţiei ci şi asigurarea
capacităţii administrative la nivel local, se lucrează la elaborarea unui proiect, pentru obţinerea
finanţării din fonduri europene, privind formarea profesională în domeniul amenajării
teritoriului şi urbanismului pentru administaţia publică, cu curriculă şi strategie bine definite, în
care Registrul Urbaniştilor din România să aibă un rol important în controlul calităţii activităţii
de formare.
- Promovarea abordării integrate a dezvoltării urbane, în conformitate cu tendinţele
europene, în speţă coordonarea intervenţiilor privind rezolvarea problemelor economice,
culturale, sociale, de mediu.
- Redefinirea rolului PUG-ului în contextul actual şi clarificarea raportului cu strategia
de dezvoltare locală şi planul integrat de dezvoltare.
- Clarificarea rolului arhitectului şef în planificarea şi controlul dezvoltării urbane şi al
comisiilor tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de la nivelul administraţiei publice
locale, acolo unde au fost înfiinţate.
Se face precizarea că prin semnarea Memorandumului pentru reformarea legislaţiei şi
practicilor din domeniul urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor, ne aflăm într-un moment
foarte important, de recunoaştere profesională şi că pentru a avansa în procesul de reformare a
legislaţiei se vor organiza o serie de dezbateri profesionale pe teme punctuale.
În continuare, participanţii au audiat conferinţa-dezbatere urbanism comparat,
prezentată de către d-l. prof. univ. dr. Mircea ENACHE- SUA, afiliat UIA, APA, URISA,
preşedinte EMI Systems Inc- Maryland- SUA, profesor asociat la University Johnson
Hopkins, University George Mason din SUA şi UAUIM Bucureşti.
Participanţii au audiat cu interes prezentarea, care s-a bucurat de o deosebită apreciere.
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Ultima parte a atelierului de lucru a fost moderată de d-l. Gheorghe Ştefan
ELKAN, Preşedintele Comisiei de disciplină a Registrului Urbaniştilor din România.
D-l. arh. Eugen PĂNESCU, seful de proiect, reprezentant al firmei PLANWERK
din Cluj, care împreună cu specialiştii locali întocmeşte documentaţia PUG municipiul
Miercurea Ciuc, a făcut o prezentare a studiilor preliminare care stau la baza documentaţiei.
Prezentarea a fost audiată cu mult interes, făcându-se propuneri de îmbunătăţire a
acesteia.
În continuare, d-l. Gheorghe Ştefan ELKAN, a prezentat proiectul de
REGULAMENT REFERITOR LA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR DE
DISCIPLINĂ ale Registrului Urbaniştilor din România.
Prezentarea a suscitat interes, iniţiind luări de cuvânt ale participanţilor.
Observaţiile şi propunerile solicitate participanţilor, având termen limită de primire o
săptămână, urmează să fie introduse în proiectul de regulament.
D-l. arh. Kázmér KOVÁCS, membru al Colegiului de redacţie al publicaţiei
„URBANISMUL- serie nouă”, editată de Registrul Urbaniştilor din România, a prezentat
ultimul număr al revistei şi a făcut cunoscută tematica numerelor viitoare, invitând participanţii
la colaborare.Toţi participanţii au primit ultimele trei numere ale publicaţiei, ajunsă la numărul
4.
D-l prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, Preşedintele Registrului
Urbaniştilor din România a declarat închis Atelierul de lucru al Comisiei de disciplină,
mulţumind tuturor celor prezenţi pentru participare şi autorităţilor administraţiei publice locale
pentru sprijinul acordat în organizare.
Participanţii au considerat interesante prezentările şi au multumit organizatorilor pentru
efort, manifestându-şi speranţa ca vor mai fi organizate astfel de evenimente utile în practica
profesională.
În continuare, a avut loc sedinţa Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din
România, care a analizat următoarele:
1.- Situaţia financiară a Registrul Urbaniştilor din România şi posibilităţile de
reducere a cheltuielilor prin limitarea lor.
D-na Caliopi Adriana PILU, contabil şef al Registrului Urbaniştilor din România, a
prezentat situaţia financiară la zi şi un studiu comparativ al situaţiei din primele patru luni ale
anilor 2009 şi 2010.
În anul 2010 se constată o diminuare semnificativă a încasărilor tarifelor care se aplică la
Registrul Urbaniştilor din România.
Cheltuielile au crescut datorită înfiinţării celor trei birouri teritoriale (chirii, salarii,
intreţinerea sediilor), dar şi faptului că în 2010, în această perioadă a apărut nr. 4 al publicaţiei,
în 2009 revista apărând în trimestrul trei şi patru.
Consiliul Superior a hotărât, în conformitate cu măsurile impuse de către Guvern pentru
instuţiile publice, reducerea corespunzătoare a salariilor, indiferent de forma de angajare, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
S-a hotărât, de asemenea, reducerea tuturor cheltuielilor ocazionate de funcţionarea
Registrului Urbaniştilor din România, în raport de încasări.
2.- Bilanţ referitor la îndeplinirea atribuţiilor birourilor teritoriale de la înfiinţare şi
până în prezent şi precizarea obligaţiilor incluse potrivit postului respectiv.
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Activitate birourilor teritoriale (Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara) este prezentată pe site-ul
www.rur.ro.
D-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, director executiv, a reamintit faptul că pentru o
optimă desfăşurare a activităţii, programul de lucru al birourilor teritoriale trebuie să fie comun
cu cel al Secretariatului Registrului Urbaniştilor din România.
3.- Informare privind atestarea dreptului de semnătură pentru specialişti din
domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.
Datorită faptului că d-l. prof. dl. prof. univ. dr. arh. Constantin ENACHE, preşedintele
Comisiei de examinare nu a putut participa la acest atelier, listă celor propuşi pentru atestare este
prezentată de către d-na arh. Liliana Elza PETRIŞOR, director executiv al Registrului
Urbaniştilor din România.
Consiliul Superior a validat lista specialiştilor cu drept de semnătură, atestaţi de către
Comisia de examinare, după cum urmează:
Arhitecţi:
AMBRUŞ A. Ecaterina Loredana – Timiş
ONEAŢĂ N. Mihai Cristian – Prahova
POCH VIVES C. Antonio – Spania
OPRUŢA I. Ioan Marius – Alba
APOSTOL D. Ozana Maria – Timiş
ORMENIŞAN D.V. Danina Ioana – Braşov
ARUNCUTEAN C. Ştefania Livia – Sibiu
RÎŞNIŢĂ R. Ioana Laura – Caraş Severin
BONDOR O. L. Horaţiu Ovidiu – Cluj
SIMON G. Gabriel Mihai – Timiş
BUZEC I. Mihaela – Mehedinţi
SURMEI A. Ioan – Vaslui
CIUBOTARU I. Andrei – Neamţ
ŞUTEU G. Cosmin – Cluj
CIUREA N. Ionel – Neamţ
TRIF N. Nicolae Leontin – Dolj
CRISTIAN M. Camelia – Bucureşti
TRIF D. C. Gh. Andreea Gabriela – Dolj
CRISTACHE T. Mihaela – Ilfov
TRIF N. Mihai Radu – Dolj
DUMITRELE I. Elena Emilia – Timiş
VIŞANU Gr. Iulian – Bucureşti
DUMITRESCU R. Adina – Timiş
ZORAN A. Teodor – Bucureşti
FILIP I. Anca – Bucureşti
Urbanişti:
HERGHELEGIU C. Bogdan Ionuţ – Iaşi
IONESCU – PREOTU Gh. Cristian –
BACO V. Raluca – Argeş
Bucureşti
BOGDAN P. Gh. Alexandra – Bucureşti
KUIBUŞ Gh. George Mario – Bucureşti
GEORGESCU H. I. Daria – Bucureşti
MĂTIEŞ M. Ionuţ Ciprian – Timiş
PAVELESCU D. Cristina Andreea – Vâlcea
MULŢESCU Gh. Anca Elena – Bucureşti
ŞUTEU C. Irina – Constanţa
MUNTOIU D. Mihai Ioan – Hunedoara
TUDOR M. Bogdan George – Vâlcea
NACU E. Ioana Alice – Bucureşti
NICULAE E. S. Ioana Iulia – Bucureşti
Consiliul Superior a luat cunoştinţă de faptul că, în urma solicitării către Comisia de
examinare, pe baza Portofoliului de lucrări, următorii specialişti pot primi extinderea dreptului
de semnătură:
arh. CALOTĂ A. Adrian Răzvan - Constanţa - atestat pentru D2 E1, extindere D E
arh. OPRESCU Al. Ileana Doina – Argeş - atestat pentru D E, extindere B C
arh. STROE I. Ioana – Bucureşti – atestat pentru D E, extindere G6
urb. MĂGUREAN St. Ştefan Stelian – Braşov – atestat pentru D2 E1, extindere D E
La solicitarea Birourilor teritoriale, următoarele solicitări se amână:
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arh. BOT T. Lucian Cosmin – Timiş
arh. BULIGA M. Rodica – Iaşi - atestat pentru D E, solicită extindere B C F6
arh. IUORAŞ I. Violeta – Cluj - atestat pentru D E F6, solicită extindere B C G5 G6
4.- Reuniunea de primăvară a C.E.U.- Edinburg- Marea Britanie- 19-20 mai a.c.
D-l. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, Preşedintele Registrului Urbaniştilor din
România a făcut o scurtă prezentare a desfăşurării lucrărilor reuniunii la care a luat parte,
precum şi faptul că a discutat cu directoarea Institutului Regal al Urbaniştilor Britanici în
vederea acţiunii de validare reciproce a facultaţilor de urbanism din cele două ţări.
5.- Diverse.
S-a propus transmiterea, către toate consiliile judeţene, solicitarea listei
persoanelor care ocupă postul de arhitect şef la unităţile teritoriale din subordine, cu pregătirea
profesională a acestora, în vederea încadrării în prevederile Art. 36 din Legea 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea,
se va transmite şi noul cuantul al tarifelor de exercitare a dreptului de semnătură, pe tip de
documentaţii şi a celorlalte tarife aplicate la Registrului Urbaniştilor din România.
D-l. Crişan Victor POPESCU, Preşedinte delegat al Registrului Urbaniştilor din
România, a precizat faptul că trebuie întocmit Normativul cadru pentru documentaţiile de
urbanism şi amenajarea teritoriului în care să se precizeze obligativitatea prezentării dovezii
achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnătură în contul Registrului Urbaniştilor din
România.
D-na director general drd. arh. Anca Ileana GINAVAR, Direcţia Generală de
Dezvoltare Teritorială din MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI a
promis că va facilita o întâlnire comună cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, legată de
prevederile Art. 36 cu privire la arhitecţii şefi din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu completările şi modificările ulterioare.
D-l. dr. arh. Mircea GRIGOROVSCHI, Reprezentant al Registrului Urbaniştilor
din România pentru regiunea de dezvoltare Nord-Est, a fost desemnat să pregătească, pentru
viitoarea şedinţă a Consiliului Superior, un material cu privire la atribuţiile Birourilor teritoriale
ale Registrului Urbaniştilor din România, cu detalierea acestora (relaţia şi acţiunile din zonă,
investigaţiile legate de activitatea urbaniştilor, delegarea atribuţiilor Consiliului Superior al
Registrului Urbaniştilor din România în zonă, etc).
D-na arh. Doina BUBULETE, membru al Comisiei de examinare, a propus ca
dosarele depuse în vederea atestării dreptului de semnătură să fie evaluate de cel puţin trei
membrii ai comisiei, iar cazurile excepţionale să fie discutate în cadrul Consiliului Superior,
propunere acceptată.
În încheierea şedinţei, dl. prof. univ. dr. arh. Alexandru SANDU, Preşedintele
Registrului Urbaniştilor din România, şi-a exprimat mulţumirea faţă de modul în care s-au
desfăşurat dezbaterile Atelierului de lucru al Comisiei de disciplină, impactul asupra
participanţilor şi de implicarea Secretariatului Registrului Urbaniştilor din România în
organizare.
Registrul Urbaniştilor din România mulţumeşte tuturor participanţilor, autorităţilor
publice centrale şi locale, universitarilor, profesioniştilor şi celor care au asigurat succesul
acestui atelier de lucru al Comisiei de disciplină.
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Consiliul Superior a hotărât ca următoarea şedinţă să aibă loc, la sediul
Registrului Urbaniştilor din România, în ziua de 24 iunie a.c., iar următoarea şedinţă de atestare
a dreptului de semnătură în şedinţa lunii august a.c.

DIRECTOR EXECUTIV
Arh. Liliana Elza PETRIŞOR
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