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În  mod evident, dezvoltarea României depinde de infrastructura  rutieră. În funcţie de acest aspect, 

există zone mai dezvoltate și mai puţin dezvoltate, iar diferenţa este foarte mare între Ardeal și zone 

precum Oltenia sau Moldova. 

Regiunea Olteniei a avut de suferit de-a lungul ultimilor 20 de ani din cauza faptului că nu a beneficiat

de investiţii majore în infrastructura rutieră. Există deja o serie de proiecte în acest sens aflate într-un

stadiu foarte avansat, iar unul dintre acestea vizează modernizarea DN 67B Scoarţa-Pitești km 0+000-

km 188+200. Reiterez, acest tronson are o importanţă foarte mare, deoarece vorbim despre 

dezvoltarea a patru judeţe din Oltenia și Muntenia, respectiv Argeș, Vâlcea, Olt și Gorj. Drumul se află

într-o stare tehnică extrem de degradată, iar modernizarea sa este imperioasă. Nu vorbim doar 

despre dezvoltarea localităţilor pe care le străbate, ci se pune în discuţie inclusiv siguranţa 

participanţilor la trafic care circulă pe acest drum.  

Este pentru a doua oară în decursul acestui an când atrag atenţia Ministerului Transporturilor și 

CNAIR cu privire la faptul că din 14.02. 2020, când s-a predat documentaţia privind proiectul 

”Modernizare DN67B Scoarţa- Pitești  km 0+000-km 188+200”, iar până în acest moment situaţia este
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încremenită nejustificat. Din răspunsul dat la Întrebarea cu nr. 179A/08.02.2021, reiese că este 

necesară reluarea unei părţi din documentaţia deja elaborată, însă nu sunt asumate termene clare 

până la care acestea trebuie emise, fapt care, în mod evident, va întârzia foarte mult începerea 

efectivă a lucrărilor.  

Așadar, domnule ministru, respectuos vă rog să îmi răspundeţi la următoarele întrebări: 

1. Care sunt termenele impuse în vederea elaborării documentaţiei preliminare începerii 

lucrărilor de modernizare a tronsonului mai sus amintit?

2. În ce stadiu se află elaborarea documentaţiei privind proiectul de ”Modernizare DN67B 

Scoarţa- Pitești  km 0+000-km 188+200”? 

3. Concret, când vor începe lucrările de execuţie pentru modernizarea tronsonului respectiv? 

Solicit răspuns în scris.

Vă mulţumesc!   

                                                                                                                                           Deputat PSD

                                                                                                                                             MIHAI WEBER




