SoluÅ£ia unui parlamentar: autostrÄƒzi construite din
banii cetÄƒÅ£enilor
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DaÅ£i un leu pentru autostradÄƒ! Este soluÅ£ia propusÄƒ de un parlamentar PMP, pentru ca România sÄƒ aibÄƒ drumuri de
vitezÄƒ. Nu mai are încredere în instituÅ£ii, aÅŸa cÄƒ se bazeazÄƒ pe cetÄƒÅ£eni. Le cere sÄƒ redirecÅ£ioneze 3,5 la sutÄ
pe venit, pentru construcÅ£ia de autostrÄƒzi. IonuÅ£ SimionicÄƒ spune cÄƒ s-a inspirat din cunoscutul slogan: "DaÅ£i un le
pentru Ateneu". Nu toÅ£i colegii sÄƒi sunt încântaÅ£i de iniÅ£iativa parlamentarului ÅŸi spun cÄƒ problema nu este lipsa b
mai degrabÄƒ incapacitatea instituÅ£iilor de gestiona o astfel de investiÅ£ie.

IonuÅ£ SimionicÄƒ spune cÄƒ soluÅ£ia ar fi ignorarea ONG-urilor ÅŸi redirecÅ£ionarea impozitului pe venit, cÄƒtre kilom
autostradÄƒ. Tot acolo ar trebui sÄƒ ajungÄƒ ÅŸi cei 20% din impozitul pe profit al companiilor.
Ionut SimionicÄƒ, deputat PMP, initiator:
?Se creeazÄƒ niÅŸte fonduri regionale ÅŸi aceÅŸti bani pot fi folosiÅ£i doar pentru
construcÅ£ia de autostrÄƒzi. La ÅŸase luni, Ministerul Transporturilor trebuie sÄƒ
prezinte datele oficiale cu venituri ÅŸi cheltuieli, deci o datÄƒ la 6 luni e o dareseamÄƒ
de
în faÅ£a cetÄƒÅ£enilor?.

Ideea nu este susÅ£inutÄƒ nici de Putere, nici de OpoziÅ£ie.
CÄƒtÄƒlin DrulÄƒ, deputat ?Problema
USR:
investiÅ£iilor în momentul de faÅ£Äƒ nu sunt banii, ci incompetenÅ£a ÅŸi hoÅ£ia
generalizatÄƒ din domeniu, în special la Compania de InfrastructurÄƒ ÅŸi la Ministerul
Tranpsoturilor, unde nu se întâmplÄƒ nimic, sunt licitaÅ£ii blocate, sunt proiecte nelansate care
stau în sertare?.
Sorin Bota, deputat PSD: ?Este mai simplu sÄƒ te bagi în seamÄƒ, sÄƒ spui cÄƒ ai o soluÅ£ie magicÄƒ, unde soluÅ£ia nu e n
Legea bugetului prevede sursele de finanÅ£are pentru fiecare modalitate sau, dacÄƒ proiectele
sunt facute prin Parteneriat Public Privat, investitorul privat poate sÄƒ îÅŸi atragÄƒ sursele
doreÅŸte?.
cum

Chiar ÅŸi asociaÅ£iile de profil sunt sceptice.
IonuÅ£ Ciurea, Pro Infrastructuraa:?Un km de autostradÄƒ la câmpie e undeva 5,6 milioane, prin munte poate sÄƒ ajungÄƒ la
Deci banii ÄƒÅŸtia dacÄƒ s-ar aduna de la populaÅ£ie ar trebui sÄƒ fie foarte mulÅ£i ca sÄƒ
facem câÅ£iva km într-adevÄƒr doar din sponsorizÄƒri?.

România are doar 800 de kilometri de ÅŸosea de mare vitezÄƒ. Anul trecut, de pildÄƒ, 100 de kilometri de autostradÄƒ ar fi
deschiÅŸi traficului. ÎnsÄƒ, planurile guvernanÅ£ilor de pe hârtie nu au coincis ÅŸi cu realitatea de pe ÅŸantiere. Au fost in
mai puÅ£in de 60.
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