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infrastructură, depus la Camera Deputaților
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Un proiect de lege pentru accelerarea investițiilor în infrastructură a fost depus
la Camera Deputaților de vicepreședintele Comisiei de Transporturi și
Infrastructură Sorin Bota.
“În contextul pandemiei actuale, dar și al
direcțiilor de dezvoltare stabilite la
Summitul UE, accelerarea investițiilor
reprezintă singura soluție pentru ieșirea
României din criza economică. În acest
sens am gândit un proiect de lege menit să
reglementeze termenele de execuție,
documentațiile tehnice, studiile realizate în
domeniul
construcțiilor.
Noutatea
o
reprezintă faptul că termenul de execuție
al contractelor nu poate fi prelungit, iar contractele odată semnate nu pot fi reziliate
parțial. Contractul se reziliază din oficiu doar dacă la jumătatea perioadei de executare
nu este atins pragul minim de 45% din lucrările prevăzute. Lucrările se vor executa nu
la voia întâmplării, ci după un calendar predictibil. Legea garantează, de asemenea,
plățile către subantreprenori cu impact pozitiv asupra realizării lucrărilor la standardele
necesare. Se vor putea astfel imputa penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor
referitoare la întârzieri în derularea contractelor”, se arată într-o declarație de presă
dată publicității vineri de Sorin Bota, care a fost secretar de stat în Ministerul
Transporturilor, în perioada când ministru era Miron Mitrea.
Proiect de lege pentru accelerarea investițiilor în infrastructură, în contextul
planului anunțat de Lucian Bode
Proiectul deputatului vine în contextul în care ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a
prezentat miercuri Planul investițional pentru infrastructură. Documentul prevede
alocarea în următorii 10 ani de zile a peste 18 miliarde de euro pentru modernizarea a
mai mult de 3.000 km din rețeaua de cale ferată din România.
”Realitatea tristă este că lucrările realizate în domeniul infrastructurii rutiere zac de ani
buni în diferite faze de execuție pentru că în prezent se jonglează între neputința
generată de lacunele legislative, nepăsare și afacerile <băiețiilor deștepți>. Prin
această lege arătăm că noi românii ne-am deșteptat între timp… Sper să am
susținerea tuturor grupurilor parlamentare ca o dovadă a maturității politice și a
dialogului constructiv în interesul românilor”, se mai arată în declarația lui Sorin Bota.
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