
EXPUNERE DE MOTIVE

Cre§terea substan^iala constanta a parcului auto la nivel national a generat o 

problema reala in ceea ce prive§te asigurarea numarului de locuri de parcare, precum §i 
condi^iile in care se efectueaza oprirea §i sta^ionarea vehiculelor pe spa|iul carosabil. Fara 

o reglementare adecvata, copiii, pre§colarii §i §colarii sunt supu^i unor riscuri uria§e in 

ceea ce prive§te siguran^a circula^ie in interiorul parcarilor, pe trotuare, chiar §i la 

traversarea drumurilor prin locurile special marcate. Mai mult decat atat, parcarea, de 

cele mai multe ori neregulamentara a vehiculelor in proximitatea intrarii in unita^ile 

§colare §i gradinite genereaza nu numai ambuteiaje §i disconfort, ci pune in pericol 
venirea §i plecarea de la §coala a elevilor §i pre§colarilor.

Fa^a de aceasta situatie inacceptabila, propunem implementarea a doua masuri pe 

care le consideram absolut necesare pentru siguran^a copiilor. In primul rand, propunem 

completarea art.53 din Legea nr.272/2004 privind protec^ia §i promovarea drepturilor 
copilului astfel incat, pe o rela^ie de similitudine cu principiile accesibilita^i prevazute in 

Legea nr.448/2006, in spa^iile de parcare de pe langa cladirile de utilitate publica vor fi 
adaptate, rezervate §i semnalizate prin marcaje distinctive cel pu^in 5% din numarul total 
al locurilor de parcare, dar nu mai pu^n de doua locuri, pentru parcarea gratuita' a 

femeilor gravide sau a vehiculelor care transporta copii in Varsta de pana la 2 ani.

De asemenea, pentru a create siguranta transportului elevilor la §coala §i gradinija, 
instituim obligatia administratorului drumului public care trebuie sa stabileasca, impreuna 

cu autoritatile administratiei publice locale §i cu avizul politiei rutiere, spaliile special 
amenajate §i semnalizate, pe toate laturile de acces ale unitalilor de invalamant, pentru 

imbarcarea sau debarcarea pre§colarilor §i §colarilor.
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Astfel, in intervalul orar 07.00-20.00, in spa^iile special amenajate §i semnalizate 

de administratorul drumului public vor avea voie sa stafioneze, pe o durata de cel mult 20 

minute, autovehiculele care servesc la imbarcarea sau debarcarea pre§colarilor §i 
§colarilor, fie ca sunt vehicule personale (parin^i), fie ca sunt autospeciale de transport al 
§colarilor, ale unita|ilor after school sau microbuze ale administra^iilor publice private 

destinate transportului §colarilor.

Avdnd in vedere argumentele prezentate mai sus, maintain Parlamentului 

Romdniei, spre dezbatere adoptare, prezenta propunere legislativd.

INITIATORI,
Robert-Ionatan SIGHIARTAU - Deputat PNL 

Dumitru MIHALESCUL - Deputat PNL
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