
OZ

CABINET PARLAMENTAR SEBASTIAN IOAN BURDUJA

ROMANIA

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALA NR. 42, BUCURESTI

Întrebare

Adresată către: Cătălin Drulă, Ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Obiectul întrebării: Magistrala 6, 1 Mai - Otopeni

Stimate domnule ministru,

Vă adresez această serie de întrebări în calitate de deputat ales în circumscripția 42, Municipiul

București, și în urma declarațiilor pe care le-ați făcut cu privire la construcția noii magistrale

„M6, I Mai - Otopeni", care ar urma să deservească Aeroportul Henri Conadă și regiunea din

proximitate, având șanse mari să fie un hub de transport regional important și un motor de

dezvoltare pentru întreaga zonă. Consider că această magistrală este de o importanță vitală pentru

dezvoltarea nordului Municipiului București, a zonei metropolitane București și a României,

astfel încât vă adresez următoarea serie de întrebări, la care vă solicit să răspundeți atât în scris,

cât și verbal:

l. V-ați consultat cu Ministerul Finanțelor cu privire la condițiile excelente de împrumut

obținute de România prin acordul cu Agentia de Cooperare Internațională a Japoniei

(JAICA) și riscurile pe care le reprezintă o modificare/anulare a acestui proiect? Dacă da,

care a fost poziția MF? Dacă nu, de ce nu ați considerat necesară această consultare?

2. Cine răspunde pentru pierderea fondurilor deja utilizate de către statul român din

împrumutul acordat de JAICA, în cadrul etapei de proiectare, în valoare de aproape 9

milioane de euro, dar și a celor care nu au fost trase încă - până la aproximativ 300 de

milioane de euro?

3. Ținând cont de datele Companiei Naționale de Aeroporturi București, conform cărora

avem aproximativ 15 milioane de pasageri înregistrați în anul 2019 pe aeroportul Henri

Coandă, dar și a potențialului de dezvoltare ca și hub regional de transport pentru zonele
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adiacente (Jud. Ilfov, Jud. Prahova) pe care noua magistrală de metrou l-ar stimula, care
sunt argumentele care au stat la baza declarațiilor dumneavoastră conform cărora zona ar
avea o densitate scăzută și cum ați dedus că nu reprezintă o prioritate?

4. După logica Dvs., probabil că nici autostrăzile nu ar mai trebui construite, pentru că trec

prin zone cu densitate mică, zone care nu impun construirea unei infrastructuri la

standard de autostradă. Rămânând însă la exemple similare, ați analizat, de pildă, cazul

aeroportului Dulles de lângă Washington, D.C., capitala SUA, și mega-proiectul
conectării printr-o linie de metrou, inclusiv prin zone puțin dezvoltate ale statului

Virginia? Aveți cunoștință despre conceptul „build it and they will come", care înseamnă

că dezvoltarea unei zone vine firesc ulterior finalizării unui proiect major de

infrastructură?

5. Ați consultat studiul realizat de către Agentia de Cooperare Internatională a Japoniei

(JAICA)? Dacă da, care sunt principalele concluzii? Dacă nu, aveți în plan să consultați

acest document important și să vă ajustați opiniile în consecință?

6. Considerați că metroul este o modalitate de transport în comun verde, așa cum este

stipulat în Actul Verde European, și că proiectul M6 1 Mai — Otopeni ar fi conform cu

acest pact european?

7. Cum veți gestiona efectele negative economice și diplomatice ale anulării acestui proiect,

mai ales în condițiile în care sărbătorim 100 de ani de relații diplomatice cu Japonia

pentru România?
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Cu cele mai bune gânduri,

PAL




