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Procesul-verbal
al Adunării generale a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România,
Oradea, 26 septembrie 2008
Adunarea generală a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România a fost convocată la Oradea,
în contextul desfăşurării lucrărilor sesiunii anuale a comisiei, la Universitatea din acest oraş.
Ordinea de zi a cuprins:
1. Raportul de activitate pe ultimul an,
2. Publicaţiile CIOR,
3. Alegerea preşedintelui şi a Comitetului CIOR,
4. Diverse.
1. Raport de activitate
Dl Paul Niedermaier a prezentat pe scurt principalele realizări ale CIOR din ultimul an de
activitate: publicarea volumului Bibliografia istorică a oraşelor din România (2007, ediţia a II-a:
2008) şi apariţia fasciculei Câmpulung a Atlasului istoric al oraşelor din România (2008). D-lui a
reamintit că în privinţa volumului Elenchus Fontium Historiae Urbanae, apărut în 2006, s-au primit
ecouri pozitive din lumea ştiinţifică europeană, apreciindu-se completarea cu izvoare arheologice a
surselor diplomatice. Prin publicarea celor trei lucrări standard solicitate de Comisia Internaţională
de Istorie a Oraşelor, România a ajuns, în cadrul proiectelor CIIO, la nivelul atins de ţările
dezvoltate ale Europei, chiar dacă în privinţa atlasului suntem într-o fază timpurie. Dl Niedermaier a
reamintit că CIOR a iniţiat şi o altă lucrare importantă, Dicţionarul istoric al oraşelor din România,
coordonată de Anda-Lucia Spânu. D-lui a solicitat colaborarea membrilor CIOR la acest proiect, cei
interesaţi fiind invitaţi să ia legătura cu responsabilul de proiect.
În privinţa periodicelor CIOR, a fost publicat nr. 2 din tomul XIV/2006 al revistei „Historia
Urbana” şi au fost redactate şi difuzate nr. 132-137 ale buletinului „Informaţii privind istoria oraşelor”.
Tot la acest capitol au fost menţionate şedinţele Comitetului CIOR şi cele două sesiuni din
2008, de la Oradea (26-28 septembrie) şi Iaşi (2-5 octombrie).
Dl Vasile Ciobanu a prezentat situaţia Asociaţiei „Civitas Nostra”, în conturile căreia s-au
strâns mai ales din alocarea de către unii membri a 2% din impozitul individual pe venit, suma de
1.688,58 lei. Şi în cazul asociaţiei trebuie aleasă/desemnată conducerea în cadrul Adunării generale
curente. Din cotizaţiile membrilor comisiei s-au strâns, în 2007, 710 lei şi s-au cheltuit cu
multiplicarea şi expedierea buletinului informativ şi a corespondenţei 310,61 lei. În 2008, până la
data publicării acestui proces-verbal, s-au adunat 580 lei şi s-au cheltuit 351,81 lei. Reducerea
numărului de cotizaţii este un indiciu că unii membri nu mai sunt interesaţi să activeze în CIOR,
fapt pentru care ar trebui excluşi şi formal.
În încheierea raportului de activitate, dl Niedermaier a precizat că bilanţul CIOR a fost unul
pozitiv în ultimul an.
2. Publicaţiile CIOR
Dl Vasile Ciobanu a prezentat situaţia revistei „Historia Urbana”, care este în întârziere:
tomurile XV/2007 şi XVI/2008 sunt la Editura Academiei (primul deja se află la tipar). D-lui a
prezentat problemele generale cu care se confruntă revista, în primul rând penuria materialelor de
bună calitate, fapt explicabil, într-o oarecare măsură, şi datorită abundenţei revistelor de istorie
apărute în ultimul timp. Deficitari suntem şi la recenzii şi prezentări de carte, aspect caracteristic
istoriografiei româneşti din perioada actuală. În consecinţă, s-a făcut încă o dată apel la membrii
CIOR pentru a trimite articole de calitate, pe cât posibil în limba engleză, sau cel puţin rezumatele,
precum şi recenzii, note bibliografice şi prezentări de carte şi de manifestări ştiinţifice. De
asemenea, s-a solicitat trimiterea la redacţie a comunicărilor sesiunii de la Oradea până la data de 1
noiembrie, pentru a fi incluse în tomul XVII din 2009 al revistei.
Dl Ciobanu a propus introducerea în cadrul revistei a unei secţiuni destinate noutăţilor bibliografice, aspect asupra căruia a solicitat aprobarea celor prezenţi şi colaborarea lor la rezolvarea
acestui deziderat.
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Tot cu acest prilej, membrii CIOR au fost consultaţi şi asupra oportunităţii de a soluţiona
periodicitatea revistei „Historia Urbana”, redacţia propunând ca revista să apară într-un singur
număr pe an şi, ca atare, să fie transformată în anuar. În cadrul discuţiilor, dl Niedermaier a
mărturisit că deşi a fost un partizan înfocat al publicării celor două numere anuale ale revistei s-a
convins însă, în cele din urmă, că în ciuda eforturilor redacţiei, şi din cauza resurselor financiare şi
de personal insuficiente, nu mai este posibilă o apariţie regulată a două numere pe an. Dna Judit Pál
a afirmat că revista ar trebuie să apară în continuare în vechea formulă de două numere pe an,
invocând şi faptul că acesta este numărul minim de apariţii pentru un periodic pentru a fi recunoscut
CNCSIS. Dl Niedermaier a propus ca, în funcţie de datele suplimentare pe care le vom obţine de la
CNCSIS, să se ia o decizie la Sibiu în privinţa schimbării periodicităţii revistei.
Referitor la posibilităţile de a atrage materiale noi spre publicare, dna Carmen Oprescu a
amintit că până în prezent s-au desfăşurat patru sesiuni pe teme de istorie a vilegiaturii, şi cu
referenţi din străinătate, ale căror materiale nu au fost încă publicate. Dna Liliana Roşiu a susţinut
ideea dnei Oprescu, însă a precizat că Ministerul Culturii intenţionează să publice materialele în
format electronic.
În privinţa buletinului „Informaţii privind istoria oraşelor”, acesta are o frecvenţă de 4-6
apariţii pe an. Şi aici suntem însă deficitari la semnalarea unor sesiuni, inclusiv a celor care vizează
istoria oraşului, sau a unor expoziţii muzeografice pe teme urbane. Unii dintre membrii CIOR
prezenţi în sală au semnalat unele deficienţe în primirea buletinului, datorate, probabil, poştei.
Redacţia a precizat că acesta poate fi accesat şi pe internet, la adresa www.icsusib.ro.
3. Alegeri
Dl Niedermaier a precizat că trebuie să se retragă de la preşedinţia CIOR, atât din cauza
vârstei cât şi a sănătăţii. D-lui a mulţumit, în calitate de preşedinte, membrilor CIOR, fiind convins
că lucrurile vor continua la fel de bine şi de acum înainte.
Dl Ciobanu i-a mulţumit dlui Niedermaier pentru întreaga sa activitate ca preşedinte al CIOR,
făcând aprecieri asupra calităţilor sale profesionale, fapt care au contribuit la alegerea sa ca membru
al Academiei Române. În consecinţă, dl Ciobanu a propus o modificare a statutului CIOR în care să
se introducă un nou articol (§24 devine §25) prin care să se permită alegerea unui preşedinte de
onoare, în cazul de faţă, dl Niedermaier: „Înfiinţarea funcţiei de preşedinte de onoare este posibilă
pentru persoane cu merite deosebite. Preşedintele de onoare este membru de drept al Comitetului”.
Pentru a nu lăsa loc de interpretări, dl Teodorescu a propus şi o completare: „... pentru persoane cu
merite deosebite în susţinerea CIOR”, iar dl Juan-Petroi a sugerat să fie consultat şi un jurist în această
privinţă. Dl Niedermaier a precizat că modificările din statutele comisiilor Academiei Române trebuie
validate doar de Academie, nu de Tribunal. Cei prezenţi au votat în unanimitate textul propus pentru
introducerea funcţiei de preşedinte de onoare, acesta fiind ales dl Paul Niedermaier.
D-nii Paul Niedermaier şi Gheorghe I. Canatacuzino l-au propus pentru funcţia de preşedinte
al CIOR pe dl Vasile Ciobanu, votat în unanimitate de cei prezenţi.
În cadrul propunerilor pentru cei trei vicepreşedinţi, dl Niedermaier a propus să nu fie
înlocuiţi vicepreşedinţii pentru Moldova şi Ţara Românească, respectiv d-nii Mircea D. Matei şi
Gheorghe I. Cantacuzino; chiar dacă sunt în vârstă, sunt foarte activi şi competenţi. Pentru
Transilvania a fost propus dl Teodor Octavian Gheorghiu. Adunarea a votat în unanimitate pe cei
trei vicepreşedinţi propuşi: d-nii Cantacuzino, Matei şi Gheorghiu.
Pentru Comitetul CIOR au fost desemnaţi, mai întâi, membrii de drept: preşedintele Secţiei de
Istorie a Academiei Române, dl acad. Alexandru Zub, preşedintele de onoare al Comisiei, dl Paul
Niedermaier şi noul reprezentant al României în Comisia Internaţională de Istorie a Oraşelor, dl
Laurenţiu Rădvan. Adunarea a ales prin vot direct doi membri din Republica Moldova, dna Mariana
Şlapac şi dna Tamara Nesterov. La sugestia dlui Niedermaier, alegerea celorlalţi membri ai
comitetului CIOR s-a făcut prin vot secret. Au fost propuşi, în ordinea menţionării lor, următorii
candidaţi: Virgiliu Z. Teodorescu, Carmen Oprescu, Ionel Cândea, Dan Dumitru Iacob şi Anda-Lucia
Spânu (care s-au retras de pe listă), Liliana Roşiu, Emil Păunescu, Stela Cheptea, Nadia Manea,
Judit Pál, Enikő Fogarasi-Rüsz, Victoria Paraschiva Batariuc, Dumitru Agache, Ioana Bogdan
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Cătăniciu, Mihai Drecin şi Nicolae Lascu. Rezultatul votului, în ordine descrescătoare a numărului
de voturi, a fost următorul: Ionel Cândea (15), Stela Cheptea (14), Carmen Oprescu (13), Liliana
Roşiu (13), Judit Pál (12), Virgil Z. Teodorescu (9), Ioana Bogdan-Cătăniciu (9) şi Mihai Drecin (9).
Toţi cei deja menţionaţi formează Comitetul CIOR. În cazul retragerii vreunui membru al
Comitetului, se va alege în ordine descrescătoare a numărului de voturi dintre următorii candidaţi:
Nicolae Lascu (8), Victoria Paraschiva Batariuc (6), Emil Păunescu (6), Nadia Manea (5), Dumitru
Agache (3), Enikő Fogarasi-Rüsz (un vot).
Secretar al Comisiei, în locul domnului Dumitru Iacob – care s-a retras din motive de
sănătate, deşi a fost desemnat din nou – a fost numită Anda-Lucia Spânu.
Pentru conducerea Asociaţiei Civitas Nostra. Societate pentru studiul istoriei oraşelor au fost
propuşi şi aleşi cu unanimitate de voturi următorii membri ai Comisiei: Vasile Ciobanu – preşedinte; Dumitru Iacob – vicepreşedinte; Anda-Lucia Spânu – secretar; Mariana Vlad – casier;
Ruxandra Nazare şi Carmen Oprescu – cenzori.
4. Diverse
Dl Dan Iacob a propus ca fiecare membru CIOR să trimită spre publicare în „Historia
Urbana” câte o recenzie sau prezentare de carte pe an, ca o datorie de onoare faţă de statutul de
membru CIOR. În acest mod s-ar asigura o parte însemnată din materialele de critică istorică ale
revistei şi s-ar semnala apariţiile pe teme de istorie urbană de pe un spaţiu geografic mai amplu.
Dl Virgiliu Z. Teodorescu a propus realizarea unui material-cadru pentru Dicţionarul istoric
al oraşelor din România care să fie trimis la muzeele orăşeneşti pentru a atrage colaborări.
Pentru cei interesaţi, s-a reamintit că publicaţiile CIOR se pot procura de la Editura
Enciclopedică (Atlasul istoric al oraşelor din România, fasciculele Suceava, Târgovişte şi
Câmpulung) şi de la Editura Academiei Române (Bibliografia istorică a oraşelor din România şi
„Historia Urbana”).
Dl Ciobanu a informat despre organizarea unei viitoare sesiuni cu tema „Oraşul şi asistenţa
socială”, pentru care este posibil un sprijin financiar de la Academie. Dna Judit Pál a amintit că şi
Enikő Fogarasi-Rüsz a făcut un grant pe o temă similară şi probabil ar fi interesată de o colaborare
în acest sens. Dl Teodorescu a precizat că ar fi bine, în caz că tema va fi agreată, să se ia legătura şi
cu Societatea de Medicină.
La final, dl Paul Niedermaier a solicitat un minut de reculegere pentru regretatul nostru coleg
Alexandru Artimon, decedat de curând, necrologul urmând să apară în revista „Historia Urbana”,
nr. 1-2/2008.
A consemnat Dan Dumitru Iacob
Rumänische Akademie
Kommission für Städtegeschichte Rumäniens

STÄDTEGESCHICHTLICHE INFORMATIONEN
Resümee
Vorliegende Ausgabe des Informationsblattes beinhaltet die Vorstellung der Buches Bibliografia
istorică a Oraşelor din România [Historische Bibliographie der Städte Rümäniens] sowie das
Protokoll der Vollversammlung der Städtegeschichtekommission Rumäniens, die am 26.
September 2008 in Großwardein abgehalten wurde.
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