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Subiect: Extinderea punctelor de trecere a frontierei Ungaria-Romania pentru transportul de marfă
Domnul Secretar General!
În cadrul reuniunii de la București din martie, am analizat circumstanţele specifice care reprezintă o
problemă pentru transportatorii din ambele țări, și care pentru rezolvarea lor necesită o cooperare strânsă
între cele două organizaţii. Un subiect important a fost problema trecerilor de frontieră între cele două țări.
Din cauza pandemiei COVID-19, frontiera este expus la o sarcină crescută. Datorită cooperării polițiștilor
de frontieră din cele două țări, traficul de marfă și apoi libera circulație a șoferilor profesionişti a devenit
posibil. Dar în ciuda consultărilor la nivel ministerial, încă se pot aștepta întreruperi.
În ceea ce privește traficul de marfă, avem o perspectivă pozitivă asupra viitorului, deoarece în curând va fi
stabilit un nou punct de trecere a frontierei dintre cele două țări, la Nagykereki-Santăul Mare. Construcția
este deja în etapele sale finale. Sperăm ca trecerea de frontieră începe să funcționeze în această vară, crescând
astfel capacitatea de trafic la frontieră și ușorând traficul la Ártánd - Borș.
Planul de dezvoltare a trecerii de frontieră de la Nyírábrány-Valea lui Mihai este de asemenea promițător,
pe care autorităţiile vor să dezvolte ca să fie adecvată traficului de marfă.
Lucrările de renovare a drumului principal nr. 48 între Debrecen și Nyírábrány sunt în curs de desfășurare.
Această dezvoltare este absolut necesară, şi conform planurilor va fi finalizată primăvara viitoare, după ce
punctul de trecere va fi deschis traficului de marfă.
Sperăm că aceste dezvoltări infrastructurale, şi consultările zilnice dintre autorităţiile celor două ţări vor
continua, nu numai în timpul epidemiei, și vor produce rezultatele dorite, astfel reuşind să facem un pas
semnificativ către atenuarea și eliminarea problemelor de trafic la frontieră.
Budapesta, 2020. mai 25.
În speranța unei cooperări constructive:
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