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Anca Boagiu: Comisia Europeană agreează modificările la legea exproprierilor şi elaborarea 
standardelor de cost în domeniul transporturilor
Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Anca Boagiu, a avut astăzi 22 septembrie o întâlnire cu o 
delegaţie a Comisiei Europene, Directoratul pentru Politică Regională. În cadrul întâlnirii a fost 
discutat stadiul proiectelor finanţate de Uniunea Europeană atât prin fondurile pre-aderare, cât şi prin 
Programul Operaţional Sectorial de Transporturi. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii va 
transmite oficialilor europeni fişele proiectelor cu calendarul implementării şi programarea financiară 
multianuală aferentă.
„La fel ca şi în discuţiile pe care le-am avut săptămâna trecută la Bruxelles, cei de la Comisia 
Europeană au fost deschişi propunerilor din partea noastră. Chiar dacă rata de absorbţie pentru 
Programul de Transporturi rămâne o bilă neagră, am primit astăzi de la oficialii europeni şi bile  
albe în ce priveşte modificările la legea exproprierilor şi elaborarea standardelor de cost, măsuri pe 
care le-am luat în ultimele două săptămâni, de când am preluat mandatul. Împreună cu 
reprezentanţii Comisiei Europene am agreat modificări structurale la Ministerul Transporturilor şi la 
companiile din subordine pentru a îmbunătăţi managementul fondurilor europene. Pentru fiecare 
proiect va exista un responsabil din minister care va urmări implementarea, cu raportări săptămânale,  
iar dialogul cu Comisia Europeană se va baza pe aceste analize realiste. 
Până la sfârşitul lunii septembrie vom avea o propunere agreată cu reprezentanţii Comisiei şi în ceea 
ce priveşte situaţia proiectelor finanţate prin ISPA 2000-2004, urmând ca o parte din obiective să fie  
trecute pentru finanţare din fondurile structurale şi de coeziune.
Am discutat nu doar proiectele de infrastructură rutieră şi feroviară, ci şi cele de aviaţie şi naval. În 
plus, am agreat constituirea unei unităţi în cadrul ministerului pentru transportul intermodal, aceasta 
fiind una dintre priorităţile Comisiei Europene în momentul de faţă.”, a declarat ministrul Anca Boagiu


