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Obiectul întrebării scrise: Stadiul modernizării garniturilor aflate în proprietatea CFR
Călători.

Stimate Domnule Ministru,
Circulația feroviară reprezintă un subiect amplu dezbătut în ultimele trei decenii, fiind
principalul mijloc de transport pentru mulți cetățeni români, în special în zonele de graniță.
Din nefericire, procesul de dezvoltare a României nu a inclus și domeniul circulației feroviare,
azi, cele două fiind invers proporționale.
Cu toate acestea, progresul pe care îl putem sesiza, în ultima perioadă, în ceea ce privește
modernizarea și creșterea parcului de vagoane, ne redă optimismul și speranța că transportul feroviar
din România va deveni un mijloc de deplasare sigur și eficient pentru cetățeni.
Reușita, de acum câteva zile, privind modernizarea a 1000 de vagoane, demonstrează faptul că
se pot realiza astfel de proiecte vitale pentru transportul feroviar, cu atât mai mult, cu cât acestea sunt
proiecte finalizate înainte de termen, toate având la bază un management competent.
Aceste 1000 de vagoane despre care vorbeam mai sus ar trebui să reprezinte doar începutul unei
serii de modernizări și reparații aduse întregului parc de vagoane din România, existând, în continuare,

zone, precum cele aflate la granița României, în special în partea de N și N-E, unde starea vagoanelor
lasă de dorit, fapt care descurajează cetățenii să mai utilizeze serviciile CFR Călători.
Reabilitarea vagoanelor este cu atât mai importantă acum, cu cât respectarea condițiilor de
igienă și distanțare reprezintă elemente cheie privind prevenirea răspândirii noului Coronavirus, iar, în
condițiile actuale, deplasarea cu vagoanele din proprietatea CFR Călători reprezintă un factor de risc
atât din punctul de vedere al igienei, cât și din cel al distanțării.
Având în vedere cele de mai sus, stimate Domnule Ministru, vă rog să-mi precizați, în scris,
următoarele:
1) Există în derulare proiecte pentru reabilitarea întregului parc de vagoane? Dacă da, atunci
care este stadiul acestora?
2) Ce măsuri sunt luate în această perioadă pentru prevenirea răspândirii infectării pasegerilor
CFR SA cu noul Coronavirus și cine verifică implementarea acestora?

