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ÎNTREBARE 
A/USR/256/16.06.2020 

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: Transport public feroviar metropolitan în 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, ca urmare a afirmațiilor autorităților locale din Brașov cu privire              
la colaborarea deficitară cu Compania națională de căi ferate “CFR” - S.A.  
 
Context: În cadrul câtorva dezbateri publice pe tema atragerii de fonduri europene, respectiv             
pentru dezvoltarea zonei metropolitane, autoritățile locale au justificat ca nu pot demara un             
astfel de proiect de dezvoltare al unui sistem public de transport feroviar din cauza lipsei de                
cooperare a CFR, în ciuda faptului că Primăria Cluj-Napoca a reușit să demareze un astfel               
de proiect recent. 

1. Ați fost contactați de către autoritățile locale, respectiv județene, din Brașov pentru            
dezvoltarea unui sistem de transport feroviar metropolitan? 

2. Consider că orice proiect trebuie fundamentat prin analize de specialitate, respectiv           
studiii cu privire la frecvența, capacitatea, stațiile noi necesare dacă este cazul,            
modernizarea infrastructurii, etc. Primăria Brașov argumentează cănu a realizat acest          
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studiu deoarece nu primește aviz de la CFR. 
Este necesar vreun aviz pentru demararea unui studiu cu privire strict la fezabilitatea             
dezvoltării unui viitor transport feroviar metropolitan în Brașov? 
Cum s-a desfășurat / se desfășoară colaborarea cu Primăria Cluj-Napoca ținând cont            
că acolo se realizează în prezent un astfel de studiu? De ce avize a avut nevoie                
Primăria Cluj din partea CFR S.A. pentru demararea procesului de realizare a            
studiului de fezabilitate pentru “Trenul metropolitan Cluj”? 

3. Când estimați că va fi scoasă la licitație reconstrucția podului feroviar de la Budila,              
parte a liniei de cale ferată Brașov – Întorsura Buzăului? 

4. Este posibil ca lucrările de modernizare pentru o cale ferată concesionată unui            
operator privat să fie realizate de către CFR SA?  

 
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. 197 şi 198 din regulamentul Camerei Deputaților.               
  

Cu stimă,  
 

     Deputat TUDOR - VLAD BENGA 
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