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ÎNTREBARE 
A/USR/260/16.06.2020 

Către: Dl. LUCIAN NICOLAE BODE 
Ministru al Transporturilor 

Dl. Ioan PINTEA, Director General 
Compania națională de căi ferate “CFR” -S.A 

 
De la: Dl. Deputat TUDOR - VLAD BENGA 

Deputat USR în circumscripția electorală nr.8 BRAŞOV 
 
Obiectul întrebării: Pasaje peste calea ferată în Municipiul Brașov 
 

Stimați reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și ai Companiei Naționale de Căi           
Ferate “CFR” -S.A, în temeiul dispoziţiilor art. 196 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aș             
dori să vă adresez câteva întrebări în legătură cu Pasaje peste calea ferată în Municipiul               
Brașov. 

Având în vedere faptul că Primarul Timișoarei declara recent că s-a înțeles cu             
reprezentanții CFR SA pentru construirea a două pasaje peste căile ferate din municipiul             
Timișoara cu fonduri europene. În acest context și în municipiul Brașov este necesar un              
astfel de proiect în principal în 2 puncte importante: 

- din strada Minerva unde ar da posibilitatea creării unei noi conexiuni cu centura             
Brașov pentru locuitorii cartieruluii Astra (calea ferată Brașov Predeal).         
https://www.google.com/maps/@45.6378328,25.6420683,319m/data=!3m1!1e3 

- din strada Nicolae Labiș până în Bulevardul Grivitei așa cum a fost prevăzut în PUG.               
În prezent această zonă este în plină expansiune imobiliară, iar construcția acestui            
pasaj ar ajuta la decongestionarea traficului în zona (Calea ferată Brașov Sighișoara). 
https://www.google.com/maps/@45.6799153,25.5913072,797m/data=!3m1!1e3, 
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Vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Ați avut vreo discuție sau vreo solicitare din partea autorităților locale sau județene             
din Brașov pentru realizarea unor pasaje peste calea ferată în cadrul sau în             
completarea proiectelor de reabilitare a căii ferate ce urmează a fi realizate de către              
CFR SA? 

2. Există posibilitatea ca pasajul ce ar ar trebui realizat pentru conectarea zonelor nou             
dezvoltate din cartierul Tractorul să fie inclus în proiectul deja atribuit pentru            
reabilitarea căii ferate Brașov Sighișoara S1-S3 în baza unei înțelegeri cu           
constructorul? Dacă nu există această posibilitate, aveți în vedere ca, pe modelul            
Timișoarei, să realizați acest pasaj din fonduri europene? 

3. În elaborarea Studiului de fezabilitate pentru calea ferată Brașov Predeal aveți în            
vedere includerea acestui nou pasaj peste calea ferată care să facă posibilă legarea             
străzii Minerva de centura Brașovului? Dacă nu există această posibilitate aveți în            
vedere ca, pe modelul Timișoarei, să realizați acest pasaj din fonduri europene            
tratându-l ca pe un proiect separat de viitoarea reabilitare? 

 
Vă rog să îmi răspundeți la prezenta solicitare atât oral cât și în scris conform art. 197                 

în termenul de 15 zile prevăzut la art. 198 şi 199 din regulamentul Camerei Deputaților
  

 
 
 
 

Cu stimă, 
 

Deputat TUDOR - VLAD BENGA 
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