
 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Kamra tal-Periti tilqa’ l-aħbar li taw nhar il-Ġimgħa l-Ministru Ian Borg u s-Segretarju Parlamentari Chris 

Agius rigward it-twaqqif ta’ sistema għar-reġistrazzjoni tal-kuntratturi li ser tiġi fis-seħħ nhar l-Erbgħa. Din 

l-aħbar waslet wara diversi talbiet li l-Kamra ilha tagħmel mill-2007, liema talba ġiet imtennija fl-aħħar 

ġimgħat wara l-introduzzjoni ta’ l-Avviz Legali 136 ta’ l-2019 rigward l-Evitar ta’ Ħsara lil Proprjeta’ ta’ 

Terzi. Is-sigurta’ fuq is-siti tal-kostruzzjoni trid tiġi l-ewwel, u r-reġistrazzjoni, l-liċenzjar u l-klassifikazzjoni 

tal-kuntratturi huma essenzjali sabiex ikun żgurat li l-kuntratturi jingħataw t-taħriġ meħtieġ u li jkollhom 

il-ħiliet suffiċjenti sabiex jiġu mtejba kemm il-kwalita’ tax-xogħol kif ukoll is-sigurta’ fuq is-siti tal-

kostruzzjoni. 

Il-Kamra tal-Periti kienet minn ta’ quddiem sabiex ir-reġistrazzjoni, liċenzjar u klassifikazzjoni tal-

kuntratturi jiġu fis-seħħ, u ppreparat abbozz għal Avviż Legali ġdid li jipprovdi qafas għall-proċessi u l-

informazzjoni u taħriġ li hemm bżonn sabiex jintlaq dan l-għan. Diskussjonijiet mal-Gvern fuq dawn il-

proposti għadhom għaddejin bl-għan li jidħlu fis-seħħ iktar tard din is-sena. 

Rigward l-Avviż Legali 136 ta’ l-2019, hemm numru ta’ punit li l-Kamra tal-Periti għadha tinsisti li jridu 

jinbidlu, fl-interess tas-sigurta’ pubblika kif ukoll fl-interess tal-professjoni, tal-kunratturi u ta’ l-

iżviluppaturi. Dawn jinkludu r-rwol, ir-responsabbilitajiet u l-kompetenzi tal-Uffiċjal Tekniku fuq is-Sit, 

delinjazzjoni ċara bejn l-Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi li jrid jipprepara l-perit u d-Dikjarazzjoni tal-Metodu li 

għandha tiġi ppreparata mill-kuntrattur sabiex juri kif ser jaħdem sabiex jilħaq l-ispeċifikazzjonijiet 

meħtieġa, distinzjoni iktar ċara bejn xogħolijiet permanenti u daw temporanji, kif ukoll diversi 

inkonsistenzi bejn il-versjonijiet bil-Malti u bl-Ingliż ta’ l-Avviż Legali. Il-Kamra tal-Periti ser titlob iktar 

laqgħat mal-Gvern il-ġimgħa d-dieħla sabiex dawn l-aspetti jiġu ndirizzati. 

Il-bieraħ, il-Kamra tal-Periti rċeviet dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ għall-pożizzjoni li ħadet mingħand il-

komunita’ internazzjonali ta’ l-arkitetti. Thomas Vonier, President tal-International Union of Architects 

(UIA), esprima “l-appoġġ għall-isforzi tal-Kamra tal-Periti sabiex ir-responsabbiltajiet ta’ terzi li jipprovdu 

servizzi fuq siti tal-kostruzzjoni ma jintrefgħux mill-perit, kif previst fl-Avviż Legali 136 ta’ l-2019. Il-UIA 

tifraħ lill-professjoni għall-pożizzjoni li ħadet favur linji gwida ċari u rigorusi rigward ir-responsabbiltajiet 

tal-istakeholders varji fuq is-siti tal-kostruzzjoni fl-interess tas-sigurta’ u tal-kwalita’ fl-ambjent mibni.” 

F’ittra separata, Wassim Naghi, President tal-Union of Mediterranean Architects (UMAR), stqarr li l-25 

Assemblea Ġenerali ta’ l-organiżżazzjoni li saret din il-ġimgħa f’Ruma esprimiet “l-appoġġ għall-isforzi bla 

waqfien tal-Kamra fl-aħħar tliet ġimgħat sabiex tassigura li l-professjoni tkun issalvagwardjata wara l-

introduzzjoni ta’ leġiżlazzjoni ġdida mill-lum għall-għada u mingħajr, kif jidher, perjodu adegwat ta’ 

konsultazzjoni. Inroddu ħajr lill-professjoni Maltija fl-isforzi tagħha sabiex iżżomm l-indipendenza u l-
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imparzjalita’, u talli qiegħda tippromovi linji gwida ċari dwar ir-responsabbiltajiet ta’ l-istakeholders varji 

fuq is-siti tal-kostruzzjoni fl-interess tas-sigurta’ u tal-kwalita’ fl-ambjent mibni. L-Assemblea Ġenerali ukoll 

tagħti l-appoġġ lill-Kamra tal-Periti għat-talbiet tagħha sabiex il-Gvern immedjatament jalloka l-fondi 

suffiċjenti u neċessarji lir-Regolatur sabiex ikun jista’ jaqdi l-funzjonijiet statutorji b’mod effiċjenti u 

f’waqtu fl-interess tas-saħħa pubblika u tas-sigurta’ fuq u viċin tas-siti tal-kostruzzjoni.” 

 


