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Luni 23 martie 2009, ora 11.00, Ordonata Guvernului nr. 27/2008
pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul va fi luata În discutie de Comisia de Administratie
Publica, Amenajarea Teritoriului si Echilibru Ecologic a Camerei Deputatilor.
În urma discutiilor care au avut loc În Comisie În ultimele saptamâni,
În Ordonanta au fost introduse cîteva amendamente care, În opinia noastra,
elimina prevederile cele mai importante.
Ordinul Arhitectilor din România si Filiala Bucuresti a Ordinului
Arhitecti.lor din România sustin Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 În forma ei
initiala, fara amendamentele facute de Comisia de Administratie Publica,
Amenajarea Teritoriului si Echilibru Ecologic a Camerei Deputatilor.

În forma sa initiala, Ordonata nr. 27/2008 avea, printre altele, trei
importante prevederi:
1.

1. Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) nu il va putea depasi
cu mai mult de 20% pe cel aprobat initial prin Planul Urbanistic General
(PUG), legea de construire a localitatii. [art.32(5)]
Pâna acum, orice persoana fizica sau juridica putea solicita
administratiei locale, prin Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) elaborate din
proprie initiativa, marirea nelimitata a CUT-ului pe o proprietate, fara nici o
restrictie.
Limitarea majorarii CUT la 20% din valoarea initiala stabilita prin
Planul Urbanistic General este benefica orasului deoarece face imposibila
cresterea abuziva a densitatii si construirea unor cladiri prea Înalte sau
masive În zonele cu regim j~s de Înaltime, inclusiv În cele rezidentiale. În
plus, aceasta prevedere limiteaza PUZ-urile speculative, facute nu pentru a
construi, ci pentru a ridica, prin majorarea CUT-ului, valoarea de piata a
terenului.
PUl-urile cu majorari ale CUT mai mari de 20% vor putea fi facute
numai cu permisiunea administratiei locale, pe baza unui aviz de oportunitate
semnat de arhitectul sef si de primar.

/

2. Zonele cu coeficienti de utilizare a terenului (CUT) cu valoare
mai mare de 4 se stabilesc numai prin Planul Urbanistic General. [art.
46(7)]
Se are În vedere necesitatea unei utilizari coerente si rationale a
teritoriului localitatilor, tinând seama ca o valoare a CUT de 4 este suficient
de mare. Plafona rea CUT la 4 limiteaza degradarea calitatii mediului
construit prin utilizarea excesiva a terenului si, ca si prima prevedere,
limiteaza specula imobiliara.
Acest tip de restrictie este curent În orasele europene; În cazul
Parisului, spre exemplu, valoarea maxima admisa a CUT-ului este de 3.
3. Planurile urbanistice
zonale pentru zone protejate nu pot fi
modificate prin alte planuri urbanistice
zonale care trateaza parti ale
acestora, iar majorarea CUT nu poate depasi 20%. [art. 47(5)]
Inexistenta unor restrictii privind interventiile În zonele protejate a
permis modificari arbitrare, facute prin numeroase planuri urbanistice private,
care au condus la degradarea imaginii si caracterului de ansamblu ale
acestor zone.
Prin prevederile OG nr.27/2008, se protejeaza mai eficient zonele cu
valoare arhitecturala
si urbanistica,
inclusiv ariile de protectie ale
monumente lor.
II. În raport cu articolele mentionate anterior, Comisia de Administratie
Publica, Amenajarea Teritoriului si Echilibru Ecologic a Camerei Deputatilor a
propus - prin deputatii Vasile Gherasim (PD-L) si Antonella Marinescu (PSO)
- trei amendamente care anuleaza practic eficienta noului act normativ:
1. Posibilitatea majorarii prin PUZ cu 50% a coeficientului de utilizare
a terenului (CUT), fata de 20 % cât prevedea Ordonanta;
2. Eliminarea limitei maximale de 4 pentru Coeficientul de Utilizare a
Terenului (CUT) stabilit prin PUZ;
3. Posibilitatea majorarii prin PUZ cu 50% a Coeficientului de Utilizare
a Terenului (CUT) in zonele protejate.
Ordinul Arhitectilor
din România si Filiala Bucuresti a Ordinului
Arhitectilor din România considera ca aceste amendamente - lipsite de
justificare
profesionala
si morala
- vor transforma
Ordonanta
Guvernului nr. 27/2008 Într-un document inutil, golit de continut, care va
perpetua actuala stare a urbanismului.
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