
 

 

 

 

 

 

 

Il-Kamra tal-Periti hija ferm sodisfatta illi wara erbatax-il sena ta’ sforzi interminabbli taħt ħames 

amministrazzjonijiet differenti, il-liġi li tirregola l-professjoni tal-periti għaddiet mill-Parlament b’mod unanimu 

ilbieraħ filgħaxija. 

L-Att dwar il-Periti l-ġdid ser iwassal għal modernizazzjoni tal-professjoni li kien ilu jinħass il-bżonn għaliha, kif 

ukoll it-tisħiħ tar-rwol tal-Kamra fir-regolazzjoni tal-professjoni. 

Waħda mit-tibdiliet prinċipali li ser iġġib magħha din il-liġi l-ġdida hija l-introduzzjoni ta’ Ċertifikati għall- 

Tipprattika maħruġa annwalment mill-Kamra lill-detenturi tal-warrant li jipprovdu servizzi lill-pubbliku u li 

għalhekk iġorru responsabilità professjonali għal tali servizzi. Iċ-Ċertifikati għall-Prattika ser ikunu qed jinħarġu 

lill-periti li jkollhom assigurazzjoni ta’ indenniz professjonali jew xi forma oħra ta’ protezzjoni adegwata, u 

ammont minimu ta’ taħriġ professjonali kontinwu. Min jingħata dan iċ-Ċertifikat, sija jekk ikun fis-settur privat 

jew dak pubbliku, ser ukoll jingħata timbru professjonali li ser iservi ukoll ta’ marka ta’ rikonoxximent għall-

klijenti tagħhom, kif ukoll dawk l-istituzzjonijiet pubbliċi u privati li jilqgħu dokumentazzjoni uffiċjali mingħand 

periti. Din ir-riforma ser tgħin sabiex jogħla l-livell u l-professjonalità fost il-periti, u dan għal benefiċċju tal-

pubbliku u l-professjoni nnifisha. 

TIbdila oħra importanti hija l-introduzzjoni ta’ żewġ listi fi ħdan il-warrant tal-periti – il-Perit Arkitett u l-Perit 

Inġinier Ċivili. Minbarra li ser tindirizza żewġ proċeduri ta’ ksur tal-Kummissjoni Ewropea kontra Malta dwar l-

Att dwar il-Periti preċedenti, din l-innovazzjoni ser toħloq distinjoni fil-mod kif l-arkitetti u l-inġiniera ċivili 

jingħatalhom il-warrant ta’ Perit, u ser timmarka l-bidu ta’ tranżizzjoni minn ġeneralisti għal speċjalisti f’diversi 

oqsma ta’ prattika. Din id-distinzjoni hija mistennija li tkun ta’ benefiċċju għalll-kwalità tal-ambjent mibni 

tagħna u l-kwalità tal-kostruzzjoni. 

Ta’ importanza kbira għall-Kamra hija l-konsolidazzjoni tar-rwol tal-Kamra bħala r-regolatur u l-uniku korp 

rappreżentattiv tal-periti f’Malta.  Din il-liġi ser ukoll tintroduċi Bord tal-Kondotta Professjonali tal-Periti, korp 

ġdid li l-Kunsill tal-Kamra ser ikun jista’ jiddelega każijiet ta’ kondotta professjonali sabiex titjieb l-effiċjenza fl-

ipproċessar tagħhom u jiġi ggarantit proċess aktar mgħaġġel għall-partijiet kollha kkonċernati. 

 

Dan l-Att għadda matul iċ-ċentinarju tal-Kamra. Kien ftit iktar minn mitt sena ilu, hekk kif il-pajjiż kien qed 

joħroġ minn pandemija oħra, li l-Kamra twaqqfet wara għadd ta' kollassi. Il-Kamra evolviet matul dawn l-aħħar 

mitt sena iżda tibqa’ istituzzjoni fdata u rispettata, li mhux biss tieħu ħsieb l-interessi tal-professjoni iżda tfittex 

ukoll li tipproteġi l-ġid komuni fl-isforzi tagħha.  
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Il-Kamra tilqa’ l-approvazjoni tal-Att dwar 

il-Periti u l-Att dwar l-Awtorità tal-Bini u 

Kostruzzjoni 



B' dan l-Att il-ġdid, il-Kamra issa qiegħda f'pożizzjoni li gradwalment tibda tniedi riformi fil-professjoni: riformi 

li ser jistrieħu fuq dan l-Att il-ġdid tal-Periti. Dawn ir-riformi ser iwasslu l-professjoni fis-Seklu 21, li ser tgħin 

ukoll sabiex jiġu indirizzati l-problemi serji fl-industrija tal-kostruzzjoni u l-ambjent mibni tagħna. 

 

Il-Kamra tal-Periti tilqa’ wkoll b’entużjażmu l-Att dwar l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni li ġiet approvata fl-

istess seduta Parlamentari. Filwaqt li l-Att dwar il-Periti u l-Kamra tal-Periti ser iservu biex isostnu r-riforma 

tal-industrija tal-bini u l-kostruzzjoni, din l-Awtorità l-ġdida ser isservi bħala pedament ta’ din ir-riforma.  

Ħafna mit-tħassib li qajmet il-Kamra dwar ċertu partijiet tal-Abbozz ta’ din il-liġi matul l-aħħar ġimgħat, ġew 

indirizzati permezz ta’ emendi mressqa mill-Gvern u l-Oppożizzjoni. 

Għad hemm ħafna xogħol li għad irid isir sabiex l-industrija tal-bini u l-kostruzzjoni f’ Malta tiġi allinjata ma’ 

dik tal-imsieħba tagħna fl-Ewropa. Madankollu, il-Kamra tibqa’ lesta biex tappoġġja lill-Gvern fl-abbozzar u l-

implimentazzjoni ta’ regolamenti sabiex mhux biss ikunu mħarsa iżda mtejba s-saħħa u s-sigurtà u l-kwalità 

tal-ħajja tal-pubbliku. 

 


