
Expunere de motive

1. Titlul proiectului actului normativ

Propunere legislativa - Lege privind modificarea si completarea Ordonantei de 

LFrgenta 195 din 12 decembrie 2002 privind ctrculatia pe drumurile publice, publicata 

in Monitond Oficial nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare.

2. Obiectul Emiterii Actului Normativ

Sanctionarea cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni si 6 prmcte de 

penalizare pentru ocuparea trotuarelor cu vehicule, care nu asigura latimea minima 

de cel putin un metm a trotuarului lasat la dispozitia pietonilor.

2.1. Descrierea Situatiei Actuale
.A A

In ultimii ani, Romania a cunoscut o crestere acceleratd a fenomenului urbanizarii. In 

cazul Municipiului Bucuresti, numarul de vehicule creste de la an la an, ajungand la 

1,4 milioane de masini in 2020. Odata cu cre§terea rapida a procentului de detinere §1 

utilizare a autovehiculelor private, asigurarea spatiUor de parcare speciale in ora§ele 

din Romania este problematica, iar numarul locurilor de parcare este deseori 
inadecvat pentru a face fata cererii.

Acest lucru determina in multe cazuri gasirea unor solufii „in.formale" pentru parcare, 
in fapt de-a dreptul ilegale/abuzive, vehiculele fiind parcate pe trotuare, piste pentru 

biciclisti, pe spatii verzi etc. Acest aspect creeaza dificultati pietonilor, biciclistilor §i 
altor utilizatori ai drumurilor si trotuarelor, si in acelagi timp accentueaza si 
problemele legate de trafic. Gestionarea locurilor de parcare in xmele ora§e din 

Romania este rudimentara. Pentru toate aceste motive, este necesara aplicarea mior 

masuri mai dure pentru a proteja si imbxmatati calitatea vietii cetatenilor.

Pentru persoanele nevazatoare si cu vedere partiala, un trotuar blocat poate insemna 

ca isi risca viata mergand pe drum doar pentru a trece. Mai multe organizatii care 

sprijina persoanele cu dizabilitati au impartasit povestile transmise de membrii lor.



confirmand ca parcarea pe trotuar este im obstacol substantial pentru deplasarile pe 

care acestia trebuie sa le faca pentru a-si desfasura viata de zi cu zi.

Nu doar persoanele cu dizabilitati considers ca parcarea pe trotuar este o probiema. 
Pariritii sau bunicii cu copii/nepoti in carucioare sunt de asemenea profund afectati. 
Acestia sunt nevoiti sa se deplaseze pe spatiul carosabil, din cauza ocuparii trotuarelor 

de autovehiculele parcate, periclitand astfel viata lor si a copiilor/nepotilor lor.

Trotuarele ocupate de vehicule creeaza impedimente si in desfasurarea actiunilor 

specifice ambulantelor si masinUor de interventie ale pompierUor, ingreunand 

deplasarea paramedicilor cu echipamentul special din dotare, a autospecialelor si alta 

tehnica de interventie.

Probiema parcarii ilegale nu numai ca produce inconveniente in cazul deplasarilor 

uzuale ale locuitorilor si influenteaza calitatea vietii lor, dar are si un impact negativ 

asupra imaginii oraselor. In plus, parcarea pe trotuar poate avea un impact financiar 

negativ asupra bugetelor locale, din cauza reparatiilor necesare in cazul trotuarelor, 
suprafetele pietonale nefimd proiectate pentru a suporta greutatea autovehiculelor. 
Exists si riscul unor vStSmSri corporate rezultate din cauza degradSrii suprafetelor 

pietonale si din manevrele efectuate de autovehicule pe spatiile destiriate pietonilor.

in alte state europene exists sanctiuni mai drastice pen'Tu acest fenomen. De exemplu, 
in Codul Rutier al Frantei este prevSzut cS stationSrile si parcSrile pe trotuare simt 
considerate parcSri „foarte obstructive" si smit sanctionate cu amenda de 135 Euro 

(classe 4) sau 375 Euro in cazul in care amenda este majoratS. De asemenea, agentii 
rutieri pot dispune prin ordonantS imobilizarea sau ridicarea vehiculelor.

3. Impactul socio-economic al proiectului de act nonnativ

Prin initiativS legislativS depusS, dorim sS protejSm si sS facilitSm accesul pietonilor 
pe trotuare, mai ales in cazul pSrintilor cu copii in cSrucioare sau a persoanelor cu 
dizabilitSti.

Adoptarea initiativei inseamnS sanctionarea drasticS a posesorilor de autoturisme 
care ocupS trotuarul fSrS a asigura IStimea minimS de un metru, necesara pentru 
trecerea pietonilor. Astfel, situatiile in care pietonii sunt nevoiti sS se deplaseze pe 
spatiul carosabil, din cauza ocupSrii trotuarelor de autovehiculele parcate, vor fi 
diminuate.



Acest demers este coerent si in contextul eliminarii impedimentelor pe care 
paramedicii si pompierii ce se deplaseaza cu echipamente specifice le intampina in 
indeplinirea actiunilor de interventie.

De asemenea, o astfel de masura poate contribui la reducerea cheltuielilor de 
intretinere a loairilor si drumurilor publice, precum si la imbunatatirea aspectului 
oraselor din Romania.

4. Impactul financiar asupra bugetului general

Avand in vedere ca proiectul legislativ dispune marirea sanctiunii pentru ocuparea 

ilegale a trotuarelor, fapta urmand sa fie sanctionata cu amenda prevazuta in clasa a 

IV-a de sanctiuni, impactul financiar asupra incasarilor bugetare va fi pozitiv.

emu M

legislativ
Rectangle

legislativ
Rectangle



SEMNATARI

Propunere legislative privind modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta 

195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice

lartid SemnaturaPrenumeNr. crt Nume

1 V
?NL-2.

CMRJ-a-5
4

MA-^UV CA6t'4.T5^

r. v/e?vg>y
7

(kcfT/O
I mL

&p//r3 f^/iu

G€o%s<S <Sc&7/A^' ToT^lo
tiOlAl HAaIa

r?C\Q^Q ia

?HLn
1XL
11

legislativ
Rectangle



SEMNATARI

Propunere legislativa privind modificarea si complctarea Ordonantei de Urgenta 

195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice

Partid SemnaturaPrenumeNr. crt Nume

bSHP^SL
71

LcL/Zc/f -^^>0 /^ar)'£>c>' 4.Oi>^ PIU7>.3,
TlJ)0AJC7 $77^^ lA,'7 f^i^Sh.

Uki<^____
C^l^TIAH ^ R. ?L0^(7.

<iSl-?
*V\ Loik (^'AtrLcAO 7tA>-$-

v^jL.iArA _ J

1/^

(iSi^ Vko^HoLyAfi.H-
feto. iymisi12.

legislativ
Rectangle




