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Florenta, 30 noiembrie 2006

Stimate Domnule Presedinte Serban Sturdza,

In cadrul conferintei Uniunii Internationale a Arhitectilor (UIA) de la
Florenta, ne-ati informat in legatura cu recentele evolutii ale initiativei legislative
referitoare la practicarea profesiei de arhitect in Romania.

Informatiile despre tendintele nefericite menite sa diminueze
responsabilitatile arhitectilor din Romania apar in momentul in care Romania
adera la Uniunea Europeana.

Legislatia romana privind arhitectura in perioada ultimilor 15 ani s-a bazat
pe legea traditionala anterioara din Romania si s-a dezvoltat prin includerea
tuturor recomandarilor Uniunii Internationale a Arhitectilor pentru Practica
Profesionala, precum si, dupa cum stim, a recomandarilor Uniunii Europene.

Mediul inconjurator amenajat si legatura acestuia cu mediul inconjurator
natural sunt rezultatul intregii existente umane.

De-a lungul secolelor au existat participanti la acest proces si persoane
care au contribuit la arta arhitecturii, asa incat arhitectura a devenit elementul
fundamental al culturii umane. Cea mai inalta valoare artistica si utilitara poate fi
obtinuta doar de catre oamenii talentati instruiti in universitati acreditate si care
si-au facut stagiul in birouri de arhitectura recunoscute. Au existat perioade in
istoria umanitatii in care rolul profesiei de arhitect a fost diminuat prin decizii
politice, indiferent de motivul acestora, acestea fiind perioade nu numai de declin
al arhitecturii ca serviciu catre cetateni si ca arta, dar si de declin al culturii tarii
respective. Europa si Romania au fost martore ale unui astfel de proces in cea
de-a doua jumatate a secolului 20.



Cu tot respectul cuvenit problemelor de politica interna ale fiecarei tari,
dorim sa ne exprimam profunda ingrijorare fata de recentele evolutii, despre care
am fost informati de catre colegii nostri, si sa ne exprimam sprijinul fata de
organizatiile Dv., Ordinul Arhitectilor din Romania si Uniunea Arhitectilor din
Romania, in demersul acestora pe langa reprezentantii tarii Dv., in vederea
mentinerii legii exercitarii profesiei de arhitect in conformitate cu recomandarile
existente ale Uniunii Internationale a Arhitectilor.
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