
 

Parlamentul României  

Camera Deputaților 

 

INTERPELARE 

Adresată: Domnului Cseke Attila – Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

De către: Deputat Nicolae Georgescu, Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat  

Subiectul interpelării: Construcția de creșe, spitale, cămine și cantine în România 

Obiectul interpelării:   

Domnule Ministru,  

România se află în plin proces de redresare economică după pandemia de coronavirus. 

Guvernul de coaliție PSD – PNL – UDMR are misiunea să implementeze Planul Național de 

Relansare și Reziliență, care presupune, printre altele, investiții în autostrăzi, căi ferate noi, creșe, 

spitale, în scopul ieșirii din criză, relansării economice și creșterii capacității de reziliență a țării 

noastre. 

Conform Planului de Reziliență și Redresare, după perioada de licitații, vom avea la 

dispoziție circa 3 ani să consumăm 16-17 miliarde de euro, dedicați exclusiv investițiilor în 

construcții. Numai că în actualul context, când Ucraina se află în război, iar lanțul de 

aprovizionare este perturbat, implementarea unor proiecte poate fi pusă în pericol, deoarece 

România importa din Ucraina o cantitate însemnată de materiale de construcții. De fapt, conform 

datelor furnizate de specialiștii în construcții, țara noastră importa circa 70% din materialele de 

construcții folosite pe șantiere, ceea ce înseamnă că prețurile se vor schimba, fără să depindă de 

noi, se va construi tot mai scump, iar unele firme de construcții nu vor mai putea construi. 

Recunosc că sunt îngrijorat de faptul că unele investiții ar putea fi anulate, de aceea, 

domnule ministru, vă rog să-mi spuneți dacă:  
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1. Considerați oportun să adoptați măsuri suplimentare pentru ca proiectele de investiții în 

creșe, cămine, cantine, spitale sau secţii de terapie intensivă pentru nou-născuţi să fie 

implementate, așa cum am stabilit deja în PNRR? 

2. Luați în calcul, așa cum s-a procedat în trecut, ca ministerul să preia o parte din aceste 

costuri suplimentare pentru lucrările publice? 

 

Solicit să-mi răspundeți atât oral, cât și în scris. 

 

Cu stimă, 

Deputat, Nicolae Georgescu 




