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Întrebare scrisă adresată Domnului Ministru al Transporturilor 

LUCIAN NICOLAE BODE 

 

Obiectul întrebării scrise: Lipsa transportului în satele izolate din Delta Dunării 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

 În ciuda potențialului său turistic, a frumuseții peisajelor și a faunei de care dispune, 

Delta Dunării și satele ce sunt răsfirate de-a lungul celor două maluri ale fluviului au acumulat, 

aș îndrăzni să spun, o recoltă bogată de probleme nerezolvate, despre care am tot relatat 

membrilor Guvernelor anterioare, însă în ceea ce privește soluțiile găsite în vederea rezolvării 

acestor probleme, se pare că ne regăsim, în continuare, într-o perioadă de așa-zisă “secetă”.  

Printre aceste probleme, își face locul una care a ajuns să macine locuitorii din 

respectivele localități de ani de zile și anume cea legată de transportul de persoane. 

Pe lângă faptul că transportul este deficitar, acesta este și foarte scump, ceea ce face ca 

mulți oameni să rămână izolați în localitățile lipsite de infrastructură rutieră și de rețea de 

transport.  

Cu siguranță, Domnule Ministru, cunoașteți satele Deltei, de-a lungul cărora pietrișul 

drumurilor a devenit nisip, accesul efectuându-se doar cu mașinile de teren achiziționate de către 

localnici.  
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 Din cauza acestei situații au de suferit nu doar turiștii sau locuitorii zonelor ci și cei mici, 

mulți dintre ei fiind nevoiți să aștepte ore în șir, după terminarea orelor, pentru a fi transferați de 

la unitatea școlară la localitatea de domiciliu, motiv pentru care un număr mare dintre aceștia 

preferă să nu mai continue studiile, să o abandoneze, periclitându-și viitorul.  

 Față de cele arătate mai sus, Stimate Domnule Ministru, în conformitate cu dispozițiile 

art.197 alin.(2) din Regulamentul Comun al Camerei Deputaților și Senatului, vă rog să-mi 

comunicați în scris următoarele: 

1. Dacă Ministerul condus de Domnia Voastră are prevăzut un plan de măsuri ce vor fi 

luate pentru a facilita transportul în zona Deltei Dunării? 

2. Dacă Ministerul Transporturilor susține, în continuare, proiectul privind dotarea 

școlilor cu microbuze școlare pentru elevii din zonele defavorizate? 

3. Care este poziția Ministerului Transporturilor privind crearea în Delta Dunării a unei 

rețele de transport multimodal? 

            




