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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 542/2012, adresată de Traian Constantin Novac, de cetățenie română, 
în numele asociației civice „Our Banat”, privind proiectul de construire a unei 
autostrăzi în România

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă faptul că autoritățile române promovează proiectul de continuare a 
autostrăzii care traversează noul pod de peste Dunăre, Vidin-Calafat, în direcția Est (Calafat -
Craiova), în loc să urmeze actuala șosea cu două benzi (Calafat - Drobeta Turnu-Severin -
Orșova - Caransebeș). Petiționarul consideră că autoritățile române folosesc în mod abuziv 
fonduri europene pentru a construi această autostradă și solicită ca autostrada să fie 
redirecționată de urgență spre granița vestică a țării.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

În urma dezbaterilor extinse cu statele membre, Comisia a prezentat, în octombrie 2011, o 
revizuire a orientărilor TEN-T1. În cadrul Consiliului s-a ajuns la o abordare generală, iar 
propunerea este examinată momentan în cadrul Parlamentului European. În contextul acestei 
revizuiri, s-au stabilit hărțile TEN-T pentru fiecare stat membru și pentru toate modurile de 
transport.
Potrivit hărților pentru România, cu susținerea Consiliului, atât drumul Calafat-Craiova, cât și 
                                               
1Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind orientările Uniunii pentru 
dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, COM(2011)0650.
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Calafat-Drobeta-Turnu Severin-Orșova-Caransebeș fac parte din rețeaua centrală. Rețeaua 
centrală ar trebui construită până în 2030, iar proiectele sunt eligibile pentru o asistență 
financiară europeană mai importantă.
În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de 
stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, 
Fondul Social European și Fondul de coeziune, se acordă asistență în temeiul fondurilor 
structurale potrivit unei abordări complementare și de parteneriat între Comisie și statele 
membre, ținându-se seama de prerogativele acestora.  În acest context și pe baza principiului 
subsidiarității, punerea în aplicare a proiectelor cofinanțate este responsabilitatea statelor 
membre, la nivelul teritorial cel mai adecvat și în conformitate cu sistemul instituțional din 
fiecare stat membru. 
Până în prezent, Comisia nu a primit nicio candidatură pentru un proiect de autostradă Calfat-
Craiova. Un astfel de proiect nu este inclus pe lista orientativă a proiectelor pentru Programul 
operațional privind transportul 2007-2013.
Cu toate acestea, autoritățile române s-au angajat să înceapă pregătirea drumului Calafat-
Drobeta-Caransebeș. Studiile pentru pregătirea proiectului în cauză sunt, în principiu, eligibile 
pentru obținerea de asistență financiară din partea UE.

Concluzie 
Comisia Europeană va examina proiectul, de îndată ce România va depune documentele 
necesare pentru obținerea asistenței financiare.


