Proces-verbal al 9edintei Comisiei de Transport 9i mobilitate urbana
din cadrul CGMB din data de 25.11.2021, ora 10:40
Prezenta: Melciu Florin, Rau Gabriel, Hazarian Constantin. Nicolaie
George, Ciceala Ana Maria, Covaci Florin, Milea Dan, Petrariu Vasile –
Luliu, §uhan Valeriu – Nicolae, Calenjaru Nasi, Pavel Marius.
Absent: Militaru Marian catalin (suspendat) 9i Stoica loana.

§edinja comisiei se desfa9oara prin mijloace electronice, printr-o
platforma online de videoconferinta, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr.
94/2020.

(

Ordinea de zi: avizarea proiectelorde hotarare ale §edinteide

Consiliu General.

Participa din partea Direc+ieide Transporturi domnul director
executiv Mihai Teodorescu, din partea TPBI domnul Pieptea Cornel

Domnul PresedinteMelciu Florin
Buna ziua

(

in dimineaja asta s-a convocat 9edinja pe repede Tnainte.Avem
punct pe ordinea de zi cu STB, punct cu contractul societatea de transport
Voluntari, actul adijional cu STB-ul. Haideli sa-I citim 9i daca colegii no9tri
au Tntrebari,va rog sa le puna, dad nu, sa trecem la vot, sa fim foarte
practici.
Muljumesc frumos.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Domnule pre9edinte,§uhan sunt.
Permiteji-mi sa spun doua vorbe Tnaintede a Tncepepropriu zis

9edin
ja, de a da citireproiectului.
Proiectul
asta are in spateo
documentajie de 600 9i ceva de pagini. inainte de a Tncepe9edinIa, am
vorbit cu domnul Petrariu 9i 9i a9a lucrurilesunt amestecate, sunt talme9
balme9. Daca cineva 9i inchipuie ca administratia actuala a Bucure9tiului,
in Tn+elepciunea ei suprema 9i nemaiTntalnita pana acuma T9iTnchipuie ca

noi putem sa hotaram Tn legatura cu o problema cu o problema atat de
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importanta cum este delegarea serviciului de transport public, urmare a
unei documentaIii elaborata alandala de vreo 600 gi ceva de pagini,
Tnseamna care o viziune proprie asupra ceea ce Tnseamna transparenja
dar unica. Eu nu achiesez si nu ma raliez acestei viziuni, asa Tncato sa va

rog frumos sa parasesc aceasta 9edin@ in semn de protest pentru
maniera Tncare administrajia Bucure9tiului ne abordeaza pe noi, Consiliul
General. De altfel, tin sa va aduc la cuno§tinta ca aceasta maniera abuziva

a Tnceputsa fie sancjionata de catre justitie 9i cred ca va trebui Ia un
moment dat noi, consilieri generali sau ca a venit momentulca noi,
consilierii generali sa dam deoparte afinitatile politice, sa dam deoparte nu
9tiu ce alte manifestari, ma rog, 9tiu care sunt ele altele, dar nu vreau sa
le numesc 9i sa Tncepem sa deschidem ochii asupra atribujiunilor
atribujiilor noastre reale. Atat am avut de spus.
va mul+umescpentru atenjie. Vi doresc o zi buna Tncontinuare.

(

Domnul PresedinteMelciu Florin
inainte sa ie9iji, eu sunt deplin de acord cu dumneavoastra,va daji
seama ca 9i eu am fost sunat Ia 9:30, 9i eu am aceea9i problema de
nernultumire, ca evident nu poli sa studiezi un document de 600 de pagini,
abordarea mea Tnsaa fost una pozitivavazand ca este un proiect care
necesita povestea respectiva, adica eu am fost Tntr-opozijie de a rezolva,
evident ca nu poli sa studiezi un proiect din ce am inteles ca 9i Tnzona de
transport a societalii la Voluntari exista o urgenta. Asta a fost singura mea
sa zicem atitudine de a pune pe ordinea de zi la rugamintea celor de acolo,

deci din punctulasta de vedere...
(

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Domnulepre9edinte,
eu in nicuncaz nu m-amreferitla
dumneavoastra 9i eu apreciez eforturile dumneavoastra 9i operativitatea
cu care aji raspuns. Nu e niciun feI de problema de punctul asta de vedere
din partea mea. Mie mi se pare ca problema vine partea administrajiei care
plute9te. Administratia, dupa cum bine 9tiIi, in persoana domnului Nicu9or
Dan, a uitat chiar sa se implice TnAsociajia Intercomunitara de Dezvoltare
Termoenergetica.§i nu s-a instalat acolo ca pre9edinte. Era ,.. acum de

asta nu este Tnstare, e alta tema de acord,dar e similara.Aceasta stare
de noncombat, aceasta neimplicare din partea domniei sale ne pune pe
noi Tntr-osituajie absolut imposibila, iar eu cred ca e cazul sa Tncepemsa
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sanctionam chestia asta. Noi, consilierii generali, indiferent de culoarea
politica. N-are nicio legatura politica aici. Aici e vorba de administrajie
pura, de implicare Tn administra+ie, aici este vorba de respect fa{a de
oameni, de respect fa@de noi, sunt multe lucruri de spus din punctul aasta
de vedere,numai polica nu este.
Domnul Presedinte Melciu Florin

Sunt de acord cu dumneavoastra,domnule §uhan. Aji vazut ca 9i
data trecuta au fost 12 proiecte ale colegilor no9tri de la USR, a fost pentru,
cand a fost orice proiect, eu am Tncercatsa nu ... Am Tncercatca proiectele

(

care duc pujin Tnaintelucrurile, la ce blocaj este TnPrimaria Capitalei, sa
le rezolvam. Nici mie nu-mi convine sa ma sune din 5 in 5 minute sa-mi
spuna ca mai este un punct pe ordinea de zi, care...

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Domnule pre9edinte, nu ma deranjeazafaptul ca am fost convocaji
intempestiv. Nu asta ma deranjeaza. Ma deranjeaza Tnsacand ni se cere
sa votam un proiect de hotarare care se bazeaza pe o docurnentajiede
600 9i ceva de pagini Tntr-unintervalulde 24 de ore. Asta mi se pare o
nemernicie. Nu se poate a9a ceva. §i daca o sa iI ascultaji in continuare

pe colegul nostru,pe domnul Petrariu,o sa vedeli ce critici aduce
dumnealui acestui document. lar noi suntem pu9i sa ridicam acum mana
a9a ca, ce suntem noi, carlige de rufe? Oricum suntem interpretali ca fiind
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ceva de genul asta. Dar hai sa ne manifestam odata, indiferent de
culoarea politica. Pe bucure9teanulde rand nu-I intereseazaculoarea
noastra politica. iI intereseaza ce facem pentru el 9i noi nu facem nimic.

Domnul Presedinte Melciu Florin
Domnul Petrariueste online?

Domnul Consilier Petrariu Vasile Luliu

Da. Buna ziua

Domnul PresedinteMelciu Florin
Puteli sa ne spLInejicateva cuvinte, ca dumneavoastra 9tili mult mai
aprofundat acest contract.

Domnul Consilier Petrariu Vasile Luliu

in completarea celor spuse pana acum, responsabilitatea noastra
este una foarte mare pentru aceasta activitate de transport public local. E
foarte adevarat ca nu poate fi invocata urgenja pentru ca ea nu apare de

la ora 19. Ea daca a fost, a fost acurn o saptamana,doua, trei, patru
9.a.m.d. ca cei de la ADIBI nu s-au ocupat ca aceasta urgenIa sa fie
rezolvata Tntimp util, e o alta tema, nu o discutam ,dar a9a cum s-a spus
foarte clar, sunt documente care se refera la cele 4 soci9tali ... sunt 44 de
documente. 'inseamna un volum foarte foarte mare, de a cumula ceea ce
scrie acolo. Eu o sa ma refer numai la scoeitatea de transport public local
unde cunosc foarte bine ce se intampla 9i vreau sa spun a9a ca in primul
rand ni se cere sa ratificam ni§te hotarari a celor de la TPBI de anul trecut,
hotarari care nu se regasesc Tndocumentele prezentate pana Tnmomentul

(

de faA, ceea ce iara9i este o scapare, cu ghilimelele de rigoare
premeditata, noi am avut un punct de vedere la momentul respectiv Tn
ceea ce prive9te prelungirea acestui contract de delegare, care din punctul
nostru de vedere s-a facut la limita legii ca sa nu spun altceva pentru ca

solujiilecele mai simpleerau cela care Tnsemnau... 9i Tnfelul asta
contractul putea fi prelungir succesiv ori de cate ori era nevoie.Acum, ca
vorbim de acest act adijtonal propus, vreau sa spun ca acest act adijional
propus de cei de la TPBI nu este agreat nici macar de cei de la STB SA,
daca ar trece Tnforma prezentata de cei de la TPBI Tn Consiliul General,
ar crea mari probleme Tncadrul acestei societali, probleme de funcjionare

9i eu cred ca ar fi mai bine sa amanamaceste discuIii pentru a avea
posibilitatea ca toli colegii din Consiliul General sa ia cuno9tinla de aceste
documente, sa ceara explicaIii daca este nevoie, cei de la TPBI sa ceara

explicajiilecolegilorpentru ca Tntradevardaca sunt urgen+e,injelegem
lucrul asta. Daca putem suplimenta ordinea de zi cu anumite documente
care nu sunt volum mare de date, sunt de acord, dar pentru 644 de pagini
9i foarte multe anexe, nu 9tiu daca se dore9te a9a sa fie trecute fara ca
cei din Consiliul General sa voteze Tncuno§tinta de cauza sau nu, ar fi un

proces de intentie gi sa spunem ca nu despre asta vorbim, dar dand
dovada de buna credin@ 9i Tn mod special de acea transparen@ de care
spunea 9i colegul Valeriu §uhan. Aceste documente trebuie sa ne parvina
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Tnainte iar noi in Comisia de transport trebuie sa avem posibilitatea sa
discutam Tn mod mai profund toate aceste lucruri. De aceea eu nici pe
departe nu am cum sa fiu de acord cu acest lucru, clar ca nu voi vota, dar
ca principiu nu este bine sa vina cu o ora Tnainte 9i sa se convoace aceste
Tntalniri pentru a le da aviz, nu conteaza favorabil sau nefavorabil, dar
principiu spun, ar fi bine Tntaisa dam aceste avize Tncuno9tinla de cauza.
Daca mai e nevoie de vreo explicatie, eu sunt la dispozijie, dar in principiu
asta vreau sa spun ca documentele nu sunt in regula 9i ca ele nu trebuie
votate, nu trebuie trecute maine prin Consiliul General. Asta este punctul

meu de vedere.

va muljumesc.

(

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

va cer cuvantul, domnule pre9edinte.
Domnul Presedinte Melciu Florin
Nicio problema.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

V-a9 face o propunere. Noi suntem acum pu9i Tnsituajia sa votam
un documente de 644 de pagini. Sigur, e foarte posibil sa ne prindem

urechile. Nu vi se pare mai normal sa invitam protagoni9tiiacestor
(

protocoale sa ne prezinte pozijia lor individuala, STB-ul, societatea nu 9tiu
care de la Voluntari, sa vina 9i sa avem o discujie in cadrul comisiei, astfel
Tncatnoi sa fim in cuno9tinla de cauza.

Domnul Presedinte Melciu Florin
Perfect. Domnule §uhan, Sunt total de acord cu dumneavoastra.
Atunci amanam aceasta §edinla 9i la urmatoarea 9edin la chemam
directorul de la societatea de transport Voluntari, cu directorul de la STB
9i cu domnul Ghijulescu de la TPBI.
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Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

sa ne prezinte core-ul problemei. injeleg ca exista ni9te pozi Iii Tntro stare de contradictoriu, chiar Tntreprotagoni9ti, a9a am injeles.

Domnul PresedinteMelciu Florin

Tocmai de asta o amanam. Atunci ramane ca data viitoare, la
comisie sa fie cei trei protagoni9ti 9i vederri exact ce solujii gasim sa ... Nu
vreau sa fie vreun vot negativ.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Eu cred ca e mult mai bine a9a. Studiem 9i noi documentele. Rog 9i
ceilalji colegi daca au un alt punct de vedere.

(

Muljumesc.
Asistent comisie

Deci, domnule pre9edinte, propuneji sa fie scos de pe ordinea de zi
acest aviz?

Domnul Consilier Nicolaie George
Eu exact la asta ma refeream, daca-mi permiteji stimaji colegi, mi se

pare ca avem o discujie mult prea ampla, este adevarat ca fondul
problemei este acela9i,niciunul dintre noi’nu este confortabil cu ce s-a
prezentat, modalitatea prin care am fost informaji asupra acestui punct ce
ar urma sa fie introdus pe ordinea de zi de maine, astfel Tncatparea mea
... Acuma procedural va Tntreb pe ceilal{i colegi care aveji experienla
Tndelungata,cum ar trebui sa procedam acum? Propunem scoaterea de
pe ordinea de zi sau pur 9i simplu dam aviz abjinere sau negativ sau se
mai discuta, va rog frumos daca aveji idee pe procedura.

Domnul Consilier Pavel Marius Adrian
Pe procedura trebuie sa nu-i dam aviz. Scoaterea de pe ordinea de
zi o face doar inijiatorul.
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Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Dar el e pe ordineade zi a comisiei9i toIi ne abjinem9i asta este.
Deci avizul este negativ deocamdata.

Domnul Consilier Hazarian Costin

Nu putem sa supunem la vot ordinea de zi cu un singur punct 9i
abjinandu-ne la ordinea de zi, practic nu dam un aviz acestui proiect?

Asistent comisie
(

Tin sa va anun! ca a venit domnul director Teodorescu cu domnul
Pieptea. Sunt in sala, daca doriji sa mai Tntrebajiceva.

Domnul Presedinte Melciu Florin
L-a9 ruga pe domnul Pieptea sa ne spuna cateva cuvinte 9i dansul
despre acest proiect.
Muljumim domnul Pieptea, muljumim domnul Teodorescu. Ideea a

fost Tn felul urmator: am Tncercatsa fiu foarte practic 9i sa punem pe
ordinea de zi. Am avut Tnaintesa ajungeji dumneavoastra, ideea e ca 9i
colegii no§tri, nu conteaza ca sunt de la PSD, PNL sau USR, au pe buna
dreptate, este un volum de 600 de pagini Tncare 9tiu ca cei trei protagoni9ti
(

adica STB-ul, TPBI 9i societatea de transport din Voluntari,sunt cateva
lucruri care se bat cap in cap acolo, a9 propune ca nu 9tiu, data viitoare
ca sa nu fie dat un aviz negativ, data viitoare sa gasim o formula cu cei 3
protagoni9ti, evident 9i cu domnul Teodorescu 9i cu dumneavoastra, da,
sunt convins ca domnul Pieptea 9tie foarte bine acest subiect, nu 9tiu,
daca pentru ni9te lamuriri sau ni9te lucruri suplimentare ne puteji fi de
folos, v-a9 ruga mutt de tot. Muljumesc

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Domnule pre9edinte, ideea era urmatoarea. Pe conducatorii
societatiilor de transport respectivi, ei ar trebui anunjaji din timp sa se
pregateasca cu o discujie cu noi 9i sa T9isusjina punctul de vedere, adica
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sa nu-i luam 9i pe ei ca din oala. ca atunci nu am rezolvat nimic.

Muljumesc.

Domnul Cornel Pieptea prezinta proiectul de hotarare.

Domnul PresedinteMelciu Florin
Cum 9i domnul Teodorescu a fost anunjat tot pe repede Tnainte cum

am fost 9i noi, propunca acest proiectsa nu aiba un aviz negativsau sa
avem discuIii pe tema asta. Propun s-o amanam 9i 9edinja urmatoare sa
gasim o formula prin care sa cadem de comun acord ca acest proiect sa
treaca intro formula agreata de toli 3 factori, Voluntari, TPBI, STB 9i cred
ca parra atunci toli colegii no9tri o sa mai aiba Hmp de studiat, sa ne uitam
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foarte bine pentru ca proiectuleste foarte stufos 9i sa venim cu
Tmbunataliri. Propun acest lucru ca acest proiect sa nu pIece cu un aviz

negativ. Daca 9i colegii mei sunt de acord, a9 propune lucrul asta.
Muljumesc.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Eu nu 9tiu daca e
dumneavoastra.

posibil

procedural ceea ce

spuneji

Domnul PresedinteMelciu Florin
(

Domnule Teodorescu, ce formula juridica gasim ca sa asezonam
toate ideile? Muljumesc.

Domnul Director Executiv Teodorescu Mihai - Directia Transporturi

Domnule pre9edinte, buna ziua dumneavoastra 9i colegilor
dumneavoastra. Juridic nu 9tiu sa va spun efectiv al comisiei de transport
la nivel de Consiliu General. Poate DAT.J-ulne poate ajuta cu astfel de
informa(ie. Chiar nu am nicio sugestie Tnacest moment.
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Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
Domnule pre9edinte, o sa fiu scurt. Legea nu ne permite. Trebuie sa

dam aviz pozitiv sau negativ. Puteji sa faceji altceva. Supuneji la vot
ordinea de zi 9i nu suntem de acord cu ordinea de zi. §i atunci eI se
amana. Asta este parerea mea. Nu Tnseamnaca am eu dreptate.
Domnul Consilier Hazarian Constantin
Asta am propus 9i eu, domnule $uhan.

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae
(

A, sigur, Eu nu mi-am arogat Tntaietate.Sigur. O.K. E foarte bine.
Deci nu votam ordinea de zi, asta e ideea.
Domnul Presedinte Melciu Florin
Da.

Rog DATJ-ulsa supuna la vot ordinea de zi.
Asistent comisie
A fost pregatit votul. Puteji vota pentru ordinea de zi.
r

0 voturi pentru, 3 Tmpotrivi, 8 ablineri.

Ordinea de zi nu a fost aprobata.

Domnul Pieptea Cornel - TPBI
Daca fmi permiteji, in primul rand a9 vrea sa exprim disponibilitatea
Asocia+ieide Transport Public Bucure9ti-llfov de a discuta toate aspectele
legate de contractele de delegare, de tot ce Tnseamnaaceasta procedura
de delegare a transportului public 9i derulare a acestui contract. Am avut
discu+ii inclusiv pe materialul pe care TIaveji in momentul de fa@ pe mai

mult de 90% din aceasta cu membriiConsiliuluiDirectorin care am

dezbatut articol cu articol tot ceea ce este scris aici 9i discutiile va pot
spune ca au fost la nivel de detaliu, repet inca o data ne exprimam
9

disponibilitatea de a discuta inclusiv cu operatorii TnsaTn primul rand rolul
nostru este acela de a apara interesele acjionarilor, ale asociatilor Tnacest
moment, adica ale dumneavoastra ale PMB-ului si ale celorlalte UAT-uri
rnembre cerand din partea operatorilor de transport cre9terea calitatii
serviciului public. in ceea ce prive9te aceasta ratificare, sumele trecute Tn
acest acord sunt agreate cu Primaria Municipiului Bucure9ti, sunt
convenite 9i cu operatorul de transport public principal, cu STB-ul, care va
fi principalul beneficiar al acestor sume, din punctul nostru de vedere,
adoptarea acestui document ar trebui sa se faca cat mai curand mai ales
Tncondijiile Tncare dumneavoastra, adica voinja legiuitorului a fost aceea
de a suplimenta sumele alocate pentru compensatie.
va muljumesc 9i sper ca totu§i Tncursul acestui an sa putem dezbate
pe larg acest proiect de hotarare, sa TIputem vota.
(

Domnul Consilier $uhan Valeriu Nicolae

Foarte scurt. §uhan. Am o rugaminte pe care v-o adresez. La
Tntalnireape care o vom avea, a9 vrea sa discutam totodata 9i pe
marginea balan+eiTntreSTB, adica pe marginea datoriilor catre STB care

injeleg ca sunt imense. Nu a9tept acum niciun raspuns de la
dumneavoastra, dar haideji sa abordam acest subiect cand ne vom Tntalni
data viitoare.

va muljumesc mult pentru aten(ie. va doresc o zi buna.

(

Domnul PresedinteMelciu Florin
Muljumim domnului Pieptea, muljumim domnului Teodorescu,

muljumesc colegilor. TIamanam pana data viitoare cu cei trei factori de
decizie

Mluljumesc frumos. O zi buna va doresc.

Pre9edinte,

Secretar,

Rau Gabriel

Melciu
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