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SINTEZA
dezbaterilor din reuniunea Colegiului Director Teritorial
miercuri 6 decembrie 2006
In sedinta Colegiului Director Teritorial desfasurata miercuri 06 dec. 2006, ora
16:00, au fost discutate urmatoarele probleme:
- Prof. Dr. Arh. Mircea Ochinciuc-Presedinte O.A.R. Bucuresti a
prezentat, pe scurt, discutiile purtate in sedinta Colegiului Director National (luni
04 dec. 2006) pe tema proiectului Codului Constructiilor initiat de I.S.C.
Au fost dezbatute punctual obiectiile filialei privind aceasta initiativa, care
sintetizate sunt urmatoarele:
1. Asa cum este formulat, Proiectul Codului Constructiilor face o mixtura
incompleta intre legi de reglementare tehnica si procedurala si legea de
reglementare a profesiei.
2. Codul Constructiilor afecteaza in mod grav, in principal prin omisiuni fata de
legea existenta, dar nu numai, statutul profesiei de arhitect. In loc sa
perfectioneze legislatia existenta in privinta exercitarii profesiei de arhitect, odata
aprobat acest Cod urmeaza sa o abroge, lasand astfel descoperite multe articole
de lege.
3. La intocmirea proiectului Codului Constructiilor nu au fost respectate
urmatoarele conditii:
a. Nu au fost consultate organizatiile profesionale din domeniu.
b. Nu au fost consultate ministerele cu atributiuni exclusive de reglementare
in domeniile la care Codul Constructiilor face referiri - respectiv
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul
Culturii si Cultelor.
Obiectiile formulate mai sus vor fi transmise catre O.A.R. National, si prezentate
in sedinta care va avea loc luni 11 decembrie 2006, in vederea elaborarii unui
protest oficial.
- A fost stabilit programul filialei pentru perioada sarbatorilor de iarna sediul filialei va fi inchis incepind cu 22 decembrie 2006 pina in data de 05
ianuarie 2007 inclusiv.
Membrii filialei sint rugati sa isi organizeze ridicarea dovezilor de inregistrare a
proiectelor de arhitectura din cadrul documentatiilor PAC/PAD inainte sau dupa
acest interval.
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