
   
 

ÎNTREBARE 

Către: Domnul Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe 

De la:  Brian Cristian, Deputat Circumscripția nr. 26 județul Maramureș 

 

Obiectul întrebării: Deschidere Punct de Trecere a Frontierei: Poienile de Sub Munte - Șebene 

 

Domnule Ministru, 

Din punct de vedere cultural și geografic județul Maramureș are foarte multe puncte în 

comun cu regiunile Transcarpatia și Ivano Frankivsk din țara vecină, Ucraina. 

Totuși, posibilitățile de interacțiune sunt extrem de limitate din cauză că singurul punct de 

trecere al frontierei este la Sighetu Marmației, pe un pod care este depășit în totalitate de nevoia de 

mobilitate din zona respectivă. 

Cu siguranță este nevoie de analiza mai atentă a nevoilor și oportunităților pentru deschiderea 

de puncte de trecere a frontierei cu Ucraina la nivelul județului Maramureș. Considerăm oportună 

sporirea traficului rutier de mărfuri și reluarea circulației pe calea ferată între România și Ucraina în 

zona amintită. 

Prin prezenta doresc însă să insist pe situația, nevoile și oportunitățile dintre Regiunea Ivano 

Frankivsk și județul Maramureș, UAT-uri ce împart peste 50 de kilometri de graniță în zona UAT 

Poienile de Sub Munte. 

Cetățenii aflați și de o parte și de cealaltă a graniței au nevoie de o legătură directă pentru că, 

în acea zonă, relațiile culturale îi unesc de veacuri. Cu toate acestea, în ultimii ani singura rută 

disponibilă îi obligă să înconjoare sute de kilometri pentru a trece granița. 

Relațiile dintre administrațiile celor două regiuni au o colaborare intensă și printre obiectivele 

comune se numără și deschiderea unui punct de trecere al frontierei în zona Șebene – Poienile de Sub 

Munte. În ciuda acestor declarații și angajamente anunțate cu regularitate în ultimii 15 ani, situația 

rămâne neschimbată. 
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Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, vă rog să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru 

problema prezentată. 

 

1. Care sunt motivele pentru care nu a fost posibil deschiderea unui punct de trecere 

a frontierei Poienile de Sub Munte – Șebene? 

2. Care sunt piedicile de ordin financiar, resurse umane, etc pentru a demara procesul 

de înființare și deschidere a unui punct de trecere a frontierei în zona respectivă? 

3. Care sunt instituțiile implicare și care este procesul prin care acest proiect poate 

deveni realitate? 

4. Care este viziunea Ministerului de Externe cu privire la relațiile de vecinătate cu 

Ucraina în zona județului Maramureș? 

   

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 




