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Aglomeratia din traficul urban este pretul pe care il platim pentru confort. Preferin|:a 
calatorilor pentru masina personala in detrimentul mijloacelor de transport in comun, biciclete 
sau mopede face ca transportul sa devina o reala oala sub presiune in care nervii cetatenilor 
sunt intinsi la maxim, iar timpul liber personal devine din ce in ce mai comprimat.

Locuitorii marilor orase petrec zilnic cate 2 ore in trafic pentru a se deplasa catre si 
dinspre locul de munca, pentru a merge la cumparaturi sau pentru a-si rezolva diferite 
probleme. Pe langa acest timp pretios pierdut in marina, cea mai importanta problema este 
poluarea. Suntem cu totii sufocati de noxele produse de catre autoturisme. Organizatia 
Mondiala a Sanatatii (OMS) arata ca 93% din copiii din lume respira aer toxic si 600.000 dintre 
cei sub 15 ani mor anual din cauza poluarii, care favorizeaza infectii respiratorii acute. De altfel, 
la nivel mondial, peste 80% din persoanele care traiesc in zonele urbane in care se 
monitorizeaza poluarea aerului sunt expuse la un grad de poluare care depaseste limitele 
orientative ale OMS. In Romania mor 25.000 de oameni anual din cauza poluarii, comparabil 
chiar cu decesele provocate de actuala pandemie de COVID-19.

Propunerea cu care venim pentru a fluidiza traficul, este ca motocicletele sa poata avea 
acces pe benzile special create pentru transportul in comun. Numeroase state au implementat 
deja aceasta idee care s-a dovedit a fi un real succes.

Potrivit unei analize a FEMA (Federation of European Motorcyclists Associations), 
realizata inclusiv cu suportul reprezentan^ilor din Romania a Asociatiei Nationale pentru 
Dezvoltarea Motociclismului, mai multe tari permit deja circulatia motocicletelor pe benzile 
destinate transportului public. In Norvegia spre exemplu, este permisa conducerea 
motocicletelor pe benzile de autobuz in conformitate cu §5 din echivalentul norvegian al 
Ordonantei privind circulatia pe drumurile publice. Aceasta a fost o parte evidenta a strategiei



pentru sporirea sigurantei si accesibilitafii utilizatorilor de motociclete. In Marea Britanie s-a 
analizat oportunitatea implementarii acestei idei, iar unele orase au hotarat adoptarea ei. De 
asemenea premierul Belgiei doreste sa deschida benzile dedicate autobuzelor pentru 
motociclete. In Spania, motocicletele sunt permise pe toate benzile de autobuz din urmatoarele 
orase: Madrid, Sevilla, Valencia, Vigo, Granada, Palma de Mallorca si pe unele benzi de autobuz 
din Vitoria. In Australia, mai multe state au deschis benzile de autobuz pentru motociclete, atat 
pentru o perioada de proba, cat si definitiv. In Sydney spre exemplu, motocicletele sunt permise 
pe benzile dedicate autobuzelor. De asemenea, in Noua Zeelanda, motocicletele, mopedele ?i 
bicicletele sunt permise pe toate benzile de autobuz, cu exceptia cazului in care exista un semn 
de interdictie, iar in Canada, Ontario, motocicletele sunt permise pe benzile de autobuze 
incepand cu iulie 2019. 0 evaluare din Auckland arata ca accidentele de motociclete au scazut 
pe toate benzile de autobuz, cu exceptia uneia.

0 motivatie in plus pentru incurajarea utilizarii motocicletelor in detrimentrul masinii 
personate este impactul redus asupra mediului. Utilizarea de mopede si motociclete omologate 
dupa ultimele norme (incepand cu euroS), are un impact asupra calitatii aerului mai mic decat 
al autoturismelor electrice si hibride, deoarece masinile, indiferent de sursa de energie au inca 
0 emisie mare de particule mici ce raman in suspensie, in principal din uzura anvelopelor si a 
sistemului de franare. Deplasarea a 1, 2 persoane cu un autoturism este nesustenabila pentru 
marile orase, iar solatia evidenta este crearea de alternative eficiente precum cea propusa in 
prezenta propunere legislativa.

S-a constat ca este mai sigur sa tii autovehiculele cu doua roti in mi§care, decat sa le 
obligi sa calatoreasca in conditii de pornire si oprire a traficului. Pe langa beneficiile prezentate 
mai sus, o astfel de initiative va reduce semnificativ si numarul accidentelor rutiere in care au 
fost implicate motociclete.

Putem face strazile mai prietenoase §i mai sigure pentru motociclisti si in acela§i timp 
sa ajutam la decongestionarea traficului si diminuarea poluarii.

In numele initiatorilor,

Cristinel Gabriel Berea - Senator USR.
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