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”Am luat măsuri ca să 
nu se facă abuzuri. Că ele 
se fac este un lucru evi-
dent, pentru că sunt foar-
te mulți tineri care au fă-
cut doar șase luni Școala 
de Poliție și acum sunt pe 
teren, pentru că am avut 
nevoie de cadre, să aco-
perim toate misiunile. Es-
te o muncă titanică la ni-
vel național”, a declarat 
Marcel Vela, la RFI. 

Ministrul de Interne 
spune, însă, că abuzuri-
le sunt anchetate. ”Unde 

am fost sesizați că s-au fă-
cut abuzuri se fac cerce-
tări de către inspectorate-
le județene, fie că au fost 
amendați de Poliție sau 
de Jandarmerie, Poliția 
de Frontieră. Unde au 
fost abuzuri la Polițiile Lo-
cale am sesizat primării-
le de care aparțin polițiile 
respective. (…) La Poliția 
Națională, Jandarmerie, 
Poliția de Frontieră au fost 
făcute controale de către 
inspectoratele județene și 
de către Corpul de Control 

al ministrului, respectiv 
cei care sunt la dispoziția 
inspectorului general al 
Poliției Române, pentru că 
și dânsul are o echipă de 
control acolo”, a spus Vela.

Dacă vă simțiți 
nedreptățiți, 
puteți face 
sesizări

Ministrul de Inter-
ne le-a recomandat ce-
lor care se consideră 
nedreptățiți să facă o se-
sizare. ”Fiecare cetățean 
care se simte, eu știu, 
nedreptățit poate face 
două lucruri: să ne sesi-
zeze pe noi în legătură cu 
o amendă sau așa cum 
am sesizat din media, 

atunci când s-au întâm-
plat, ne-am autosesizat 
și lucrul doi pe care poate 
să-l facă un cetățean du-
pă ce ne sesizează pe noi 
direct este să conteste 
amenda în instanță și un 
judecător va evalua dacă 
s-a greșit sau nu atunci 
când i s-a întocmit proce-
sul verbal”, a spus el.

Amenzile pentru per-
soanele fizice care nu res-
pectă ordonanțele mili-
tare au crescut de pe 3 
aprilie, acestea fiind cu-
prinse între 2.000 de lei și 
20.000 de lei, față de va-
lorile inițiale, cuprinse în-
tre 100 și 5.000 de lei. În 
același timp, amenda mi-
nimă pentru persoanele 
juridice care nu respec-

tă ordonanțele militare a 
crescut de la 1.000 de lei, 
cât era până la 3 aprilie, 
la 10.000 de lei, iar ma-
ximul amenzii pentru per-
soane juridice rămâne 
stabilit la 70.000 de lei.

Actul normativ per-
mite contravenientului 
să achite, în termen de 
cel mult 15 zile de la da-
ta înmânării sau comuni-
cării procesului-verbal, o 
jumătate din cuantumul 
amenzii aplicate de agen-
tul constatator.

Ministrul de Interne 
Vela a declarat că și după 
data de 15 mai vor fi da-
te amenzi pentru neres-
pectarea restricțiilor ca-
re vor mai rămâne în vi-
goare, el menționând tot-
odată că valoarea totală a 
contravențiilor aplicate pâ-
nă acum de la începutul 
epidemiei se ridică la apro-
ximativ 600 de milioane de 
lei, adică peste 120 de mi-
lioane de euro! Potrivit lui 
Vela, banii vor merge către 
sistemul medical!

Pentru a putea con-
strui A0, statul va răs-
cumpăra peste 1.200 de 
loturi de teren aflate în 
localitățile Glina, Cernica, 
Popești-Leordeni, Ber-
ceni, Vidra, Clinceni, Cio-
rogârla, din județul Ilfov.

Autostrada de Centu-
ră București Sud, între A1 
(București - Pitești) și A2 
(București - Constanța), 
este împărțită în 3 loturi 
care sunt licitate și adju-
decate pentru proiectare 
și execuție.
 Lotul I din Auto-

strada de Centură Sud se 
află între Berceni și A2. 
Lungimea lotului este de 
16,9 km, iar constructul 
desemnat să realizeze lu-
crarea este Alsim Alarko 

Sanayi Tesisleri ve Ticaret 
A.Ș. Valoarea investiției 
este de 830,6 milioane lei.
 Lotul II din Au-

tostrada de Centură Sud 
pleacă din DN6, realizea-
ză intersecția cu DN5 pâ-
nă în zona localității Ber-
ceni. Lungimea acestui 
lot este de 16,3 km, iar 
constructorul desemnat 
că constuiască segmen-
tul de autostradă este Al-
sim Alarko Sanayi Tesis-
leri ve Ticaret A.Ș. Valoa-
rea contractului este de 
750,8 milioane lei.
 Lotul III din Au-

tostrada de Centură Sud 
leagă DN 6, în zona Bra-
gadiru-Cornetu, până la 
A1. Lungimea segemen-
tului în cauză este de 18 

km, iar constructor este 
Asocierea Aktor SA - Eu-
ro Construct Trading SRL. 
Valoarea contractului es-
te de 853,4 milioane lei.

”Proiectele tehnice 
ale primelor două loturi 
sunt gata. Vrem să emi-
tem ordinele de începere 
a lucrărilor, cât de repe-
de se poate: în luna iu-
nie, pentru Lotul II și în 
iulie, pentru Lotul I. Vă 
reamintesc că Autostrada 
de Centură București A0, 
parte a unui uriaș proiect 
european de infrastructu-
ră rutieră numit Coridorul 
4 pan-european, va avea 
o lungime totală de 101 
km. Așa cum am promis, 
în 2 ani vom finaliza cele 5 
pasaje (Mogoșoaia, Ber-
ceni, Cernica, Domnești 
și Popești-Leordeni) și în 
3 ani, Autostrada de Cen-
tură București A0, mai 
precis cele 3 loturi de pe 
A0 Sud”, a declarat Irinel 
Scrioșteanu, secretar de 
stat în Ministerul Trans-
porturilor.

Start, pentru 
lucrări

În cursul zilei de 
ieri, Irinel Scrioșteanu a 
anunțat predarea am-

plasamentului, pentru 
mo  dernizarea Centu-
rii Rutiere a Municipiului 
București, pe o lungime 
de 11,5 km, între DN2 și 
A2. ”În cadrul proiectu-
lui, vor fi executate 2 pa-
saje noi, vor fi reabilitate 
alte 2 și va fi realizată o 
intersecție denivelată cu 
DJ 301. Am deschis, iată, 
al doilea șantier în Regi-
unea București-Ilfov. Așa 
cum știți, luna trecută am 
predat amplasamentul 
pentru executarea Pasa-
jului Mogoșoaia, care va 
fi construit la intersecția 
DN Centura Bucureștiului 

cu DN 1A. (…) Vom des-
chide încă două noi 
șantiere, în luna iunie, 
pentru Lotul II și în iu-
lie, pentru Lotul I. Și vom 
începe lucrările la pasa-
jele Berceni și Olteniței-
Popești-Leordeni. Legat 
de modernizarea Cen-
turii Bucureștiului, DN2-
A2, valoarea lucrării es-
te de 235,7 milioane de 
lei, fără TVA, iar terme-
nul de execuție asumat 
e de 15 luni. Contrac-
tul dintre CNAIR și com-
pania italiană TIRRENA 
SCAVI SpA a fost semnat 
pe 27 februarie 2020. Es-

te vorba despre lucrările 
ce rămăseseră neexecu-
tate, ca urmare a rezili-
erii contractului, cu 5 ani 
în urmă, dintre  CNAIR 
și Asocierea Tehnologi-
ca Radion - Consitrans - 
Pro Cons XXI, din cauza 
slabei mobilizări a antre-
prenorului, care realizase 
doar 7% din lucrări și nu 
arăta interes să recupe-
reze întârzierile. La eve-
nimentul de predare a 
amplasamentului a par-
ticipat și directorul ge-
neral adjunct al CNAIR, 
Ovidiu Barbier”, a decla-
rat Scrioșteanu.
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Ministrul Vela, despre amenzile în starea de 
urgență: ”Este evident că se fac abuzuri”
 Oficialul completează spunând că, ”pe teren sunt foarte mulți tineri care 

au făcut doar șase luni Școala de Poliție”

Pas important în realizarea 
Autostrăzii de Centură Bucureşti A0
În cea mai recentă ședință de Guvern a fost aprobată Hotărârea 
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor 
proprietate privată care constituie coridorul de expropriere 
al lucrării de utilitate publică de interes național ”Autostrada 
de Centură București, sector Centura Sud km 52+770 - km 
100+900”.

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a admis 
recent că unii polițiști au dat amenzi abuziv în 
perioada stării de urgență, explicând că ”sunt 
foarte mulți tineri care au făcut doar șase luni 
Școala de Poliție și acum sunt pe teren”.


