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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

 

 
ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 

 
 
Adresată: Domnului Lucian Nicolae BODE, ministru al Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor 

                     Domnului Ion-Cristinel RUJAN, prefect al județului Gorj 

De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 

comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 30/06/2020 
Obiectul întrebării: Asfaltarea și amenajarea Drumului Județean 664 care 
asigură conexiunea între Oltenia (județul Gorj) și Transilvania (județul 
Hunedoara). 
 
Stimate domnule ministru, 

Stimate domnule prefect, 

 

Drumul județean 664 cunoscut și sub denumirea de „Drumul lui Mihai Viteazul” 
sau ”Noua Transalpina” este un drum forestier spectaculos ce face legătura între 
Oltenia și Transilvania. Acesta traversează Munții Vulcan pe direcția Sud-Nord 
între localitatile Schela din județul Gorj și Vulcan din județul Hunedoara. Drumul 
Județean 664 are între cele două localități din județele limitrofe o lungime totală 
de 45 de kilometri, dintre care 35 de kilometri pe raza județului Gorj si 10 
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kilometri pe raza județului Hunedoara, iar aproape jumătate a acestei distanțe 
este un simplu drum de piatră sau pământ. 

Drumul Județean 664 este cunoscut în popor ca Drumul lui Mihai Viteazul pentru 
că pe aici ar fi trecut domnitorul în fruntea oştirii sale, în toamna anului 1600. 
Marele Domnitor al Țării Românești al Ardealului și al Țării Moldovei a trecut pe 
aici pentru a ajunge la Viena, să ceară ajutor împăratului Rudolf al II-lea.  

Armata Română a folosit acest traseu pentru a intra în Transilvania, în Primul 
Război Mondial.  

Drumul lui Mihai Viteazul urcă până la altitudinea maximă de 1.621 m, în Pasul 
Vulcan. Conform istoricilor drumul este unul dacic, are o vechime de peste 2.000 
de ani și a fost folosit în timpul războaielor daco-romane. Drumul șerpuiește 
paralel cu Valea Jiului oferind priveliști spectaculoase. Peisajul este fantastic și le 
taie răsuflarea celor care îl parcurg, fiind comparabil cu peisajele oferite în zonele 
Transfăgărășan sau Transalpina. 

Drumul Județean 664 poate fi parcurs doar cu mașini 4X4 cu garda înaltă la sol, 
întrucât a fost asfaltat de autoritățile din județul Hunedoara în anii 2014- 2017 
doar pe porțiunea până la limita cu județul Gorj în cadrul unui proiect finanțat de 
Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2007-2013. 

Starea actuală a Drumului Județean 664 pe segmentul dintre localitatea gorjeană 
Schela și limita cu județul Hunedoara împiedică valorificarea potențialului turistic 
al zonei și, la peste un secol de la Marea Unire, nu asigură o conexiune normală 
între cele două județe din Nordul și Sudul Carpaților Meridionali. 

Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți: 

1. Dacă Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și autoritățile 
județului Gorj au în vedere asfaltarea Drumului Județean 664 pe segmentul 
dintre limita cu județul Hunedoara și localitatea gorjeană Schela? 

2. În cazul unui răspuns pozitiv la întrebarea anterioară, care sunt costurile, 
sursele de finanțare și orizontul de timp pentru fiecare dintre etapele de 
proiectare și construcție a acestui drum pe segmentul indicat? 

         Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
 

Vă rugăm să transmiteți răspunsurile dumneavoastră, în scris, Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu respect, 
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PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin CODREANU 

 




