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INTERPELARE 
 

Adresată: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii,  
Domnului ministru Sorin Grindeanu,  
În atenția: Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, 
Domnului Director General Cristian Ovidiu Cătălin Pistol,  
De către: Deputat PSD Maramureș, Gabriel-Valer Zetea, 
 
Subiect: Starea precară a drumului DN18B (ieșirea din Municipiul Baia Mare – intrarea în 
Comuna Groși, județul Maramureș) 
 
   

Domnule ministru, satisfacția cetățeanului reprezintă motivația fiecărui ales al 

poporului, respectiv dorința constantă de a oferi servicii de calitate fiecărui român. Ministerul 

Transporturilor a reușit, sub conducerea Dumneavoastră, să demareze proiecte extrem de 

importante în România, care vin în sprijinul a milioane de cetățeni. Tocmai din acest motiv apelez 

la Dumneavoastră pentru a veni în sprijinul maramureșenilor care merită, în calitate de cetățeni 

europeni, să circule pe drumuri de calitate. Am convingerea că veți arăta întreaga deschidere pentru 

locuitorii din nordul țării și tocmai de aceea vă rog să mă ajutați cu o intervenție pe langă 

reprezentanții CNAIR, în vederea rezolvării uneia dintre spinoasele probleme ale infracturii rutiere 

din Maramureș.  

Mizez, de asemenea, pe buna credință a reprezentanților CNAIR, respectiv a domnului 

director general Cristian Ovidiu Cătălin Pistol și înclin să cred că nu a fost informat cu privire la 

o situație revoltătoare prinvind infrastructura rutieră a Maramureșului. Constat cu 

dezamăgire dezinteresul tot mai acut al autorităților față de drumurile județene și naționale 

din Maramureș și observ că, după ce mi-am încheiat mandatul de președinte al Consiliului 

Județean, în octombrie 2020, nu a fost demarat niciun șantier nou în ceea ce privește infrastructura 

rutieră a județului nostru. Această lipsă de interes față de calitate mă deranjează atât pe mine cât și 

pe cetățenii din Maramureș care au fost obișnuiți cu drumuri superioare calitativ și cu intervenții 

rapide la infrastructura rutieră.  

 Doresc să vă aduc la cunoștință, domnule ministru, situația precară a drumului DN18B, 

în special porțiunea de la ieșirea din Municipiul Baia Mare (benzinăria Rompetrol) și intrarea 
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în comuna Groși (până la Uzina Electrică), care este sub orice critică. Drumul este brăzdat pe 

diferite porțiuni, iar atunci când șoferii încearcă să ocolească aceste zone se regăsesc în situația 

frustrantă de a-și lovi mașina în craterele aflate pe sensul opus. Am primit sesizări de la numeroși 

cetățeni -dar există o mulțime de plângeri și pe pagina de Facebook la următoarea entitate: „Pagina 

grupului Radare Maramureș” (adresa electronica a postării la care fac referire 

https://www.facebook.com/photo?fbid=642981896742520&set=a.553471615693549)- că, de la o 

săptămână la alta, starea de degradare a drumului s-a accentuat, intervenția autorităților a 

lipsit cu desăvârșire iar nemulțumirea și indignarea șoferilor a crescut. Sunt sigur că autoritatea 

și buna dumneavoastră credință sunt suficiente pentru a cere reprezentanților CNAIR să remedieze 

cu celeritate această situație extrem de neplăcută care provoacă pagube consistente șoferilor ce 

trebuie să traverseze zilnic sau chiar de mai multe ori pe zi această porțiune rutieră degradată.     

Vă rog, domnule ministru să cereți CNAIR să răspundeți la câteva întrebări care să 

lămurească cetățenii județului Maramureș cu privire la următoarele aspecte:  

1. Drumul Național DN18B, -porțiunea de drum din județul Maramureș- este inclus într-un 

plan amplu de reparare sau modernizare? Dacă răspunsul este DA, vă rog să îmi 

comunicați când vor începe aceste lucrări și care este termenul de execuție. 

2. Cum va fi remediată problema reclamată pe porțiunea DN18B, ieșirea din Municipiul 

Baia Mare și intrarea în comuna Groși, care provoacă un disconfort continuu celor care 

circulă prin această zonă și, implicit, aduce avarii însemnate mașinilor? Vă rog să îmi 

comunicați când va fi adus drumul la starea inițială, pentru ca cei care folosesc zilnic 

această porțiune să nu își pună mașinile și viața în pericol în fiecare moment. 

 

Am convingerea, domnule ministru, că veți trata interpelarea mea cu maximă seriozitate și veți 

cere CNAIR să comunice, în termenul cel mai scurt, măsurile implementate la nivelul județului pe 

care îl reprezent în Parlamentul României, pentru ca maramureșenii să se bucure cu adevărat de o 

infrastructură rutieră de calitate, așa cum este normal în cazul unor cetățeni europeni. 

Solicit răspuns scris și oral.  
 
 
 
Cu respect, 
 
 

Deputat PSD Maramureș 
Gabriel-Valer Zetea 

https://www.facebook.com/photo?fbid=642981896742520&set=a.553471615693549



