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Engedett a Dăncilă-kormány a fuvarozók nyomásának?
Több száz taxi, busz és mikrobusz vonult tegnap Bukarestben a 
kormánypalota elé, tiltakozva amiatt, hogy elakadt a közúti személy-
szállítás kapcsán sürgetett módosításokat előíró sürgősségi kormány-
rendelet elfogadása. A reggeli órákban elkezdődött tiltakozó meg-
mozduláson a szervezők elmondása szerint több mint ezer fuvarozó 
vett részt, az ország valamennyi tájáról érkeztek tüntetők. Răzvan 
Cuc közlekedésügyi miniszter 11 órakor fogadta a FORT képviselőit, 
délben pedig véget is ért a tiltakozás, miután a tárgyaláson résztvevők 
ígéretet kaptak arra, hogy a következő kormányülésen elfogadják az 
általuk szorgalmazott módosításokat. A fuvarozók amúgy konkrétan a 
„rendszeresen” kifejezés eltörlését kérik a taxistörvényből, hogy ezál-
tal megakadályozhatóvá váljék az illegális fuvarozás. Kérik továbbá a 
megyei és megyeközi járatok menetrendjének meghosszabbítását.

ÚJABB HÁROM AUTÓPÁLYA MEGÉPÍTÉSÉT SÜRGETI A PARLAMENT

Sztrádaépítési láz a szenátusban

Első megkeresett kamaraként 
három autópálya megépíté-
séről szóló törvénytervezetet 
fogadott el tegnap a bukaresti 
szenátus néhány nappal 
azt követően, hogy az egész 
országban tiltakozó akciókat 
tartottak a sztrádaépítések 
megsürgetéséért.

 
 » BÁLINT ESZTER

A Bukarest–Brassó-, a Brassó–
Bákó-, valamint a petei 
határátkelőtől induló, Szat-

márnémeti–Nagybánya–Dés–Besz-
terce–Dornavátra–Suceava-nyom-
vonalon haladó északi autópálya 
megépítéséről szóló törvényterveze-
teket fogadott el tegnap csaknem 
egyöntetűen a szenátus. A döntés 
viszont a képviselők kezében van, 
a felsőház az első megkeresett tes-
tület volt. A felsőház közlekedési 
bizottsága amúgy mindhárom 
kezdeményezést negatívan véle-
ményezte, és elutasítást kérő je-
lentést továbbított a plénum elé, a 
honatyák viszont ezeket csaknem 
egyhangúlag elutasították.

Sztrádán Bukarestből 
Brassóba
A szenátus előbb a Népi Mozga-
lom Párt (PMP) törvénytervezetét 
fogadta el, amely előírja a Buka-
rest–Brassó-autópálya megépítését. 
A közlekedési bizottság elutasító 
jelentése ellenére valamennyi párt 
támogatta a kezdeményezést: 81 
szenátor szavazott igennel, ketten 
pedig nemmel.

A jogszabályjavaslat szerint a je-
len törvény hatálybalépését követő 
60 napon belül, a közlekedési mi-
nisztérium javaslatára a kormány 
köteles az 1990/331-es számú tör-
vény előírásai mentén létrehozni 
egy jogi személyiséggel bíró, nem-
zeti érdekű részvénytársaságot, 
amelynek feladata megtervezni és 
megépíteni a Bukarest–Brassó-au-

tópályát. A dokumentum szerint a 
részvénytárság neve A Bukarest–
Brassó Autópálya Megépítéséért 
Országos Vállalat Rt. lenne. A jog-
szabályjavaslat szerint a kivitele-
zésre három év lenne a törvény 
hatálybalépése után.

Erdélyből Moldvába
A Brassó–Bákó-sztrádáról szóló 
törvény is átment később a szená-
tuson, a bizottsági elutasítás után 
a plénumban valamennyi politi-
kai párt támogatta szavazatával a 
sztrádaépítéseket kötelezővé tevő 
kezdeményezést, és leszavazta a 
bizottsági jelentést. A valamennyi 
parlamenti párt képviselője által 
kezdeményezett jogszabályjavaslat 
szerint a Brassó–Bákó-autópálya 
megépítésére öt év van a törvény 
hatálybalépését követően. A doku-
mentum szerint a projekt fi nanszí-
rozását az állami költségvetésből, 
külföldi forrásokból és a 2019–2024-
es költségvetési ciklusban rendel-
kezésre álló európai uniós alapok-
ból kell biztosítani.

Petétől Suceaváig
Az északi autópálya a törvényter-
vezet szerint a petei határátkelő-
nél kezdődne, útvonala pedig a 
következő: Szatmárnémeti–Nagy-
bánya–Dés–Beszterce–Dornavát-
ra–Suceava. Ennek a jogszabály-
nak a kezdeményezői között is ott 
találunk valamennyi parlamenti 
pártot. A dokumentum szerint a 
projekt fi nanszírozását az állami 
költségvetésből, külföldi források-
ból és európai uniós alapokból kell 
biztosítani. A kivitelezésre négy év 
állna rendelkezésre a törvény ha-
tálybalépését követően.

Nem előzmény nélküli
Mint ismeretes, nem ez az első 
eset, hogy a parlament törvényt 
alkot autópálya-építések megsür-
getése érdekében. Tavaly novem-
berben döntéshozó kamaraként 
elfogadta a képviselőház a nagyro-
mán egyesülésről elnevezett, A8-as 
jelzésű, Marosvásárhely–Jászvá-

sár-autópálya megépítéséről szóló 
törvényt – a jogszabályjavaslatot 
261 képviselő támogatta szava-
zatával, ketten ellene voksoltak, 
öt honatya pedig tartózkodott. 
A megszavazott szövegtervezet 
szerint a sztráda megépítését a 
2014–2020-as európai költségve-
tési ciklusban Románia rendelke-
zésére álló uniós forrásokból és 
román költségvetési pénzekből 
fi nanszíroznák, illetve magánbe-
fektető bevonását sem zárják ki. 
A jogszabályról azonban már ak-
kor azt mondták, hogy tulajdon-
képpen nem több politikai szán-
déknyilatkozatnál. A közlekedési 
minisztériumnak ugyanis a jogsza-
bály hatálybalépése után legtöbb 
harminc napon belül meg kellett 
volna hoznia a projekt magvaló-
sításához szükséges intézkedése-
ket, konkrét előrelépés azonban 
nem történt az ügyben.

Ugyanakkor már a parlament 
döntése előtt a szaktárca egy olyan 
tanulmánnyal rukkolt elő, ami 
szerint a kormány az A8-asnál ol-
csóbbnak ígérkező, A13-as jelzésű, 
Brassó–Bákó-útvonalat részesí-
tené előnyben a Keleti-Kárpátok 
átszelésére, állítólag azzal a hát-
só szándékkal, hogy a forgalmat 
a magánbefektetők bevonásával 
megépítendő (még csak tervezett) 
Brassó–Bukarest koncessziós autó-
pálya felé terelje. A Jászvásár–Ma-
rosvásárhely-autópálya hívei akkor 
leszögezték: Moldva „nemcsak a 
hegyeken akar átkelni”, hanem az 
európai úthálózathoz akar csatla-
kozni.

Sztrádaálmokat dédelgetnek a szenátorok, építkezésre kényszerítenék a kormányt a honatyák

 » Nem ez az első eset, 
hogy a parlament tör-
vényt hoz autópálya-épí-
tések megsürgetése 
érdekében. Tavaly no-
vemberben elfogadta az 
egyesülésről elnevezett, 
A8-as jelzésű, Marosvá-
sárhely–Jászvásár-autó-
pálya megépítéséről szóló 
jogszabályt.
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