Ministrul Cuc ceartă constructorul drumului expres, CNAIR îi ia
apărarea
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Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a vizitat astăzi șantierul drumului expres Craiova –
Pitești și a cerut constructorului să se mobilizeze şi să respecte termenele promise.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a cerut constructorului să lucreze mult mai intens şi a
anunţat că va mai face vizite pe șantier, transmite corespondentul MEDIAFAX.
„Am fost pe tronsonul 1 unde s-a şi dat startul pentru drumul de mare viteză. Trebuie să
înţelgem un lucru. Şi eu, ca toţi românii, îmi doresc ca să avem finalizate aceste
obiective. Tocmai de asta s-au şi comprimat termenele. În acest sens, domnule
constructor, mobilizaţi-vă şi încercaţi să lucraţi mult mai intens! Am înţeles că fiecare
aveţi o strategie a voastră, aşa cum v-aţi făcut-o de la început. Noi nu ne băgăm pe
strategie, numai că eu vreau să văd că ce v-aţi aumat, că veţi da în folosinţă la sfârşitul
acestui an, se va întâmpla! Voi veni pe şantier să mă asigur că se lucrează", a spus Cuc.
Ministrul Transporturilor a precizat că nu sunt probleme în privința fondurilor sau cu autorizaţiile
în cazul acestui drum.
„Nu e nici o problemă vizavi de fonduri. Din punct de vedere administrativ aţi primit la
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timp autorizaţia de construcţie pentru terenurile care erau în domeniul public. Aţi primit
şi cealaltă autorizaţie pentru tot amplasamentul. Intraţi la lucru, pentru că nu veţi mai
avea nici o problemă! ", a mai spus Cuc.
Cuc i-a spus constuctorului că inclusiv pe reţelele de socializare este o presiune mare pentru
drumul expres Craiova-Piteşti.
„E nevoie de mobilizare maximă, pentru că vedeţi ce se întâmplă. Este o presiune foarte
mare vizavi de drumul expres şi înţeleg presiunea asta pentru că şi eu îmi doresc, nu
numai pentru acest loc, ci pentru toţi românii să poată circula pe autostrăzi aşa cum
merită. Acum mingea este în terenul dumneavoastră şi trebuie să confirmaţi prin modul
în care vă mobilizaţi pe acest tronson", a mai precizat Cuc.
Potrivit lui Cuc în cazul drumului expres Craiova- Piteşti, termenele sunt devansate şi nu
depăşite ca la alte autostrăzi.
Cu toate acestea, într-un comunicat de presă emis azi dimineață, CNAIR ia o poziție opusă
ministrului: "În acest moment, presiunile asupra constructorilor sunt inutile, deoarece
suntem în faza în care se așteaptă finalizarea documentelor necesare începerii lucrărilor
și pe sectoarele care nu au fost încă abordate.
De asemenea, nu se poate reproșa constructorilor că nu lucrează, deoarece aceștia se
află contractual încă în perioada de 12 luni destinată proiectării."
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