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Întrebare 

Adresată: Domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

De către: Deputat Radu-Marin Moisin 

Obiectul întrebării: Traficul auto pe DN7 

 

Stimate Domnule Inspector General, 

 

Poliția Rutieră întreprinde acțiuni de control și informare, solicitând totodată intervenția 

administratorului drumului, dar și aplică sancțiuni acolo unde se constată că acesta nu și-a 

îndeplinit obligația de întreținere a drumului public. 

Totodată, Centrul INFOTRAFIC  din cadrul Inspectoratului General al Poliției 

Române, centru care are rolul de a informa conducătorii auto cu privire la situația actuală a 

drumurilor, nu prezintă și rutele alternative în situația în care, pe  anumite drumuri, traficul este 

oprit. 

În anii 2022 și 2023, cu excepția a câtorva săptămâni în intervalul decembrie 2022-

ianuarie 2023, DN Valea Oltului a reprezentat și reprezintă un coșmar permanent pentru 

conducătorii autovehiculelor și pasagerii acestora.  

Bătaia de joc a CNAIR față de români a însemnat, mai ales, restricționarea traficului pe 

Valea Oltului pentru 6 luni de zile în perioada iunie-decembrie 2022 pentru simpla operațiune 

de montare a unor parapeți metalici de protecție, operațiune care este cauza posibilă a recentei 

prăbușiri a tramei stradale pe o bandă de circulație în zona Boița, jud. Sibiu, ceea ce adaugă 

noi ore de așteptat în trafic în fiecare zi în condițiile în care muncitorii CNAIR și ai societăților 

colaboratoare lipsesc de pe șantier. De exemplu, durata de deplasare pe Valea Oltului a crescut 

cu cel puțin 4 ore în data de 28 februarie 2023. 
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Având în vedere cele menționate mai sus, doresc să vă adresez următoarele întrebări: 

1. Care este numărul total de sancțiuni și valoarea totală a acestora, acordate de MAI 

către CNAIR pentru nerespectarea obligației de întreținere corespunzătoare a 

drumului public pe DN7 în anii 2022 și 2023? Considerați că atitudinea CNAIR față 

de asigurarea traficului normal pe DN7 denotă incompentență, nepăsare sau chiar 

rea intenție de natură penală în blocarea singurului drum strategic al Statului Român 

care face legătură între Transilvania și Sudul țării (DN1 Valea Prahovei 

reprezentând o alternativă care presupune cel puțin 2 ore în plus)? 

2. Având în vedere faptul că Centrul INFOTRAFIC, deși prezintă situația actuală a 

drumurilor publice, nu oferă și rute alternative, în special pe DN7, aveți în plan 

actualizarea acestuia astfel încât conducătorii auto să poată opta pentru alte rute 

alternative puse la dispoziție de Centrul INFOTRAFIC? Aveți în plan ca mesajele 

Centrului INFOTRAFIC să fie difuzate în mod obligatoriu și periodic pe posturile 

naționale de radio, pe modelul țărilor din Centrul și Vestul Europei? 

 

 

Cu stimă, 

Deputat Radu-Marin Moisin 




