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Stimate domnule ministru,  

Dumneavoastră afirmați că sunteți exponentul unui partid pro-european, că 

sprijiniți măsurile de integritate și pe cele ale societății civile... În acest context, 

pentru că eu și ar trebui ca și dumneavoastră să avem același interes, adică 

dezvoltarea infrastructurii de transport din România, vă rog să îmi răspundeți 

ÎN SCRIS la următoarele întrebări, MOTIVAT și cu exemple clare ale măsurilor 

luate pentru corectarea acestor deficienţe: 

1. La Pasajul Domnești, ca și la tronsonul de autostradă Câmpia Turzii - 

Chețani, lucrează, conform declarațiilor, propriului dumneavoastră ONG, 

în care ați activat - Pro Infrastructura, “un constructor INCOMPETENT, 
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IMPOTENT, CINIC ȘI LIPSIT DE ONESTITATE, căruia i s-au făcut prea multe 

concesii din partea CNAIR"!  

 

În contextul acestor afirmații FĂRĂ DUBIU, reale, 2. de ce acceptați 

protejarea acestui constructor de către CNAIR, mai ales că, în presă și pe 

rețelele de socializare, au fost criticate protecția de care se bucură acesta 

din partea actualului consilier personal al doamnei Mariana Ioniță, fostul 

director general Ovidiu Barbier, membru PNL, la cererea unor foști 

miniștri din fostul PDL, actuali membri cu influență la nivelul PNL și al 

fostului ministru al Transporturilor, Lucian Bode?!  

 

Veți mai tolera mult, din motive politicianiste, un asemenea 

comportament, doar pentru a vă proteja colegii de coaliție, în condițiile 

în care, la pasajul de la Domnești, peste 100 de mii de bucureșteni au de 

suferit ZILNIC din cauza incompetenței CNAIR?! 

 

 

Deputat Marian Mina 

Circumscripţia electorală nr.19 Giurgiu 
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