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Filiala Bucuregti a Ordinului Arhitectilor din Romania

COMUNICAT DE PRESA

Avand in vedere ce pe data de 28 august 2013 urmeaza se
fie supus aproberii Consiliului General al Municipiului
Bucure$ti PUZ Piata Presei Lihere, sector 1, Pasaj rutier
subteran, Filiala Bucuregti a Ordinului Arhitectilor din Romania
tine sd reaminteasci faptul ce Si-a exprimat in mod public Si in
repetate randuri opozitia fati de acest proiect, considerat inutil
functional 9i fundamental nociv in raport cu zona cea mai
importanti a $oselei Kiseleff, care leagd Piala Presei Libere cu
Piata Arcului de Triumf.

1. Filiala Bucuresti a OrdinuluiArhitectilor din Romania Si-a expus qi

motivat cu argumente profesionale (privind atat analiza traficului cat
9i protejarea valorilor istorice, culturale Si arhitectural-urbanistice)
punctul de vedere in legdturd cu acest proiect, pe tot parcursul
procesului elaborerii Si avizArii lui:

- Cerere de clasare de urgenta adresatd Ministerului Culturii - 14
iunie 2011
- Scrisoare adresata Ministrului culturii - 2 decembrie 2011
- Scrisoare adresate Ministrului culturii - 28 februatie 2012
- Conferinti $i comunicat de prese - 8 manie 2012
- Simpozion organizat in colaborare cu lnstitutul de lstorie "Nicolae
lorga" - 26 iulie 2012
- Scrisoare adresat6 Ministrului culturii- 3 septembrie 2012
- Scrisoarea adresata Primarului general - 17 iunie 20'13 (fdrd
rdspuns)
- Scrisoarea adresatA Primarului general - I iulie 2013 (fere
rAspuns)
- Recomandare la proiect de act normativ (dezbatere publica) - 15
iulie 20'13
- Mesaj adresat tuturor membrilor Consiliului General al Nlunicipiului
Bucuregti - 22 iulie 2013

2. Cu ocazia punerii in dezbatere publica a PUZ Piata Presei
Libere, Filiala Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania Si-a
reiterat opozitia fate de acest proiect. Am constatat deplina
converyentd a punctului nostru de vedere cu cel al opiniei publice.



Admitem cd in urma unei astfel de dezbateri nu pot fi preluate
toate opiniile, dar in acest caz ne aflem in situatia in care Primdria
l\,4unicipiului Bucuregti nu a acceptat nici una din obiectiile venite din
partea noastra sau a publicului.

Deqi utilitatea de principiu a consulterilor pe parcurs 9i a
dezbaterii publice este de netagAduit, ?n practicd ea este anulata - gi

nu numai in acest caz - de atitudinea ostila a Primdriei Municipiului
Bucure$ti care, afirmand ce "decizia asupra formei finale a
proiectului apa\ine autori6tilor ce delin competenta legald",
dovedegte ci, de fapt, nu are nici o disponibilitate pentru dialog.

3. in concluzie, avand in vedere argumentele prezentate in toate
documentele mentionate mai sus, care pledeazd impotriva acestui
proiect, ca Si modul in care s-a derulat procesul de elaborare,
avizare $i dezbatere publicA, solicitem Consiliului ceneral al
Municipiului Bucure$ti se tespingi PUZ Piata Presei Libere, sector
1, Pasaj rutier subteran.

Prof. dr. arh. Mircea OCHINCIUC

Pre$edinte al Filialei Bucure$ti
a Ordinului Arhitectilor din Romania
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