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Nr. 045 /27.01.2012
CĂTRE: Prefectura Municipiului Bucuresti
Bd. Regina Elisabeta 47, sector 5

27.01.2012

Stimate Domnule Prefect,
Subscrisa Organizatia pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania
(OPTAR), prin reprezentantul său legal, prin cererea 029/10.10.2011 inregistrata de institutia
dvs. cu nr. 20.725/10.10.2011, v-a solicitat să luaţi măsurile necesare pentru a obliga
instituţiile abilitate (Administraţia Străzilor Municipiului Bucureşti şi Brigada Rutieră
Bucureşti) de a respecta prevederile Codului Rutier.
În fapt, în urma unei anchete desfăşurate de OPTAR, s-au constatat mai multe
încălcări ale prevederilor Codului Rutier, fapte ce pun în pericol viaţa sau integritatea
participanţilor la trafic. Ancheta noastra a vizat materializarea pistelor pentru biciclete.
Conform celor demonstrate de documentul nostru, Politia, proiectantii si executantii nu au
respectat reglementarile in domeniu existand suspiciunea incalcarii legii de catre acestia. Chiar si in

aceste conditii, greselile puteau fi corectate, deoarece Administratia Străzilor era obligată “să
verifice şi să recepţioneze lucrările executate în zona drumului public numai dacă acestea
corespund normelor de calitate prevăzute de lege şi avizelor obtinute anterior începerii
lucrărilor.”
Insa, Administraţia Străzilor a receptionat aceste piste chiar daca nu corespundeau
normelor si avizelor. An de an sumele cheltuite pentru infrastructura pentru biciclisti au fost tot
mai mari, iar administratorul acestora a continuat sa iroseasca banii pe alte piste
nefunctionale. In acelasi timp, Primariile de sector au ignorat la randul lor legea, ajunganduse ca in zona pistelor (sau chiar pe piste) sa gasim piete volante, terase, statii RATB, banci,
garduri, stalpi, chioscuri si chiar o intrare la metrou.
Au aparut chiar si parcari autorizate pe trotuare,
accesul pietonilor, masinilor, al biciclistilor si
al mopedelor facandu-se pe acelasi spatiu.
Pe

Bd.

Dimitrie

Cantemir,

pentru

circulatia

masinilor pe trotuar au fost introduse chiar si
T

semne de circulatie: “sens unic”. In lipsa limitarii
vitezei putem trage concluzia ca autovehiculele
pot circula cu 50 km/h pe trotuarul respectiv.

1

Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ în România
Bucureşti, sector 6, B-dul Ion Manolescu 3 – on-line: www.optar.ro
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: nr.62/12.04.2011

Aceste incalcari flagrante ale legii, au permis ca in Bucuresti, unde s-au cheltuit sume
enorme pentru infrastructura pentru biciclisti, sa nu existe nicio pista viabila. Foarte grav este
faptul ca aceste piste creeaza haos printre participantii la trafic, viata sau integritatea acestora
fiind pemanent in pericol.
Pe trotuarul strazii Bucovina, pista pentru
biciclete ocupa toata latimea trotuarului.
Astfel, s-a blocat accesul proprietarilor
in locuintele adiacente trotuarului, s-a
blocat accesul acestora la masinile aflate
de cealalta parte a pistei pentru biciclete si
a fost blocat accesul pietonilor pe cea mai
scurta cale de comunicatie (terestra) intre
Bulevardul

Basarabia si Strada Baba

Novac.
Pe trotuarul din fata Parcului Obor, pista
comuna

pentru

pietoni

si

biciclete

urmareste latimea trotuarului ingustat de
P

prezenta stalpilor si a gardurilor. Astfel,

e

traficul pietonilor si al vehiculelor ar

n

trebui sa se desfasoara pe latimi de

t

aproximativ un metru. Acolo, carosabilul

r

are 3 benzi late de circulatie.

u
o
a
n
a
l
i
z

Pe trotuarul de pe Bulevardul Regina
Elisabeta, pista pentru biciclisti se intrerupe
brusc,

in

devenind

mijlocul

trotuarului,

traficul

exclusiv

pietonal.

Astfel,

biciclistii si utilizatorii de mopede sunt
obligati sa ajunga intr-un loc unde legea
le interzice sa se afle: in mijlocul unui
trotuar.
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Pe trotuarul de pe Bulevardul Iuliu Maniu, pista
pentru biciclete trece prin mijlocul unei statii
RATB. Astfel, nu se asigura spatiu pentru
traficul pietonilor iar calatorii sunt obligati sa
stationeze pe pista pentru biciclete, daca
doresc sa cumpere bilete RATB sau ziare; nu
se asigura cetatenilor un spatiu de asteptare al
mijloacelor de transport in comun si nici nu
s-a luat in considerare aglomerarea inevitabila
a

trotuarului

la

sosirea

mijloacelor

de

transport.
P

Pista

pentru

Bulevardului

z

biciclete

de

pe

Dimitrie Cantemir

trotuarul
trece prin

mijlocul statiei RATB. Pe langa faptul ca nu se

u

tine

r

cont

de

spatiul

de

asteptare

destinat

calatorilor si nici de aglomeratia creata la sosirea

i

mijloacelor de transport in comun, statia RATB

l

este construita chiar in mijlocul pistei.

e

Cazurile prezentate mai sus se regasesc in multe alte situatii pe pistele din Bucuresti.
Sunt cazuri grave care au fost confirmate si de catre cele doua institutii care erau obligate sa
ia masuri: Administraţia Străzilor Municipiului Bucureşti şi Brigada Rutieră Bucureşti.
Dar, cu toate acestea, in acest moment nu a fost identificat niciun vinovat si nici nu
s-au luat masuri care sa aiba ca finalitate protejarea vietii si integritatii participantilor la trafic.
In continuare, zi de zi, cetatenii SUNT OBLIGATI sa incalce legea.
Conform adresei 9959/04.01.2012 eliberata de Brigada Rutiera, printre multe alte
nereguli s-a constatat faptul ca „bordurile trotuarelor nu sunt coborâte până aproape de
nivelul părţii carosabile”. Or, prin toate avizele eliberate pentru materializarea pistelor, se
specifica faptul ca “in zonele de traversare se va cobori bordura trotuarelor la 5,00 cm.
fata de nivelul partii carosabile”.
Cunoscand faptul ca pistele au fost realizate exclusiv pe trotuar, iar bordurile
delimiteaza carosabilul de trotuare, se constata ca pistele sunt inaccesibile biciclistilor.
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Conform Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice “administratorul drumului public sau al căii ferate este obligat să verifice şi să
recepţioneze lucrările executate în zona drumului public numai dacă acestea corespund
normelor de calitate prevăzute de lege şi avizelor obţinute anterior începerii lucrărilor.”
- Art. 8 (5)
Prevederile Codului Rutier au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si in
siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii
corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate in zona drumului
public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective. - Art. 1 (2)
Astfel, prin nerespectarea avizelor, actele de receptionare a lucrarilor trebuiesc
anulate, iar accesul participantilor la trafic trebuie interzis pe aceste sectoare de drum public.

De aceea, luand in considerare:
-

demersurile noastre catre institutiile abilitate si despre care Institutia dvs a fost
informata prin cererea 029/10.10.2011 inregistrata de institutia dvs. cu nr.
20.725/10.10.2011;

-

verificarile Politiei care (re)confirma prin adresa 9959/04.01.2012 (anexata acestei
cereri) ca pistele pentru biciclete nu respecta avizele si normele legale;

-

refuzul Administraţiei Străzilor Municipiului Bucureşti şi a Brigazii Rutiere Bucureşti
de a lua masurile legale pentru protejarea vietii si integritatii participantilor la trafic;

-

drepturile si obligatiile ce va revin in calitate de Prefect, de a ataca in fata instantei
de contencios administrativ actele emise de autoritatile administratiei publice
locale, daca le considerati nelegale;

va solicitam:
-

sa dispuneti de urgenta inceperea procedurilor in fata instantei de contencios
administrativ pentru a obliga Administraţia Străzilor Municipiului Bucureşti şi
Brigada Rutieră Bucureşti de a restrictiona accesul pe pistele periculoase si de a
desfiinta pistele care nu au cum sa se incadreze in normele Codului Rutier si in
standardele precizate in avizele eliberate de Brigada Rutiera;

-

sa informati Ministerul Administratiei si Internelor, in calitate de reprezentant al
Guvernului, despre faptul ca Brigada Rutiera Bucuresti, nu considera “oportuna”
respectarea legii;

-

sa sesizati Curtea de Conturi pentru a constata pagubele provocate prin investitiile
in materializarea unor piste inutilizabile, achizitionarea unor semafoare pentru
biciclisti inutile si prin “inventarea” de marcaje nementionate de Codul Rutier;
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-

sa identificati motivul pentru care Administratia Strazilor Bucuresti afirma ca unele
piste au fost executate in anul 2010 cu toate ca avizele au fost eliberate in 2011, iar
pistele nu sunt finalizate nici in 2012.

-

sa identificati daca pista de pe Calea Vacaresti a fost platita de catre Administratia
Strazilor, in conditiile in care noi n-am reusit sa o gasim;

-

sa dispuneti identificarea persoanelor care au permis aceasta stare de lucruri
precum si a celor care impiedica aplicarea legii in domeniul infrastructurii dedicate
pietonilor sau a biciclistilor, precum si cercetarea respectivilor de catre institutiile
abilitate;

Deasemenea, va solicitam sa ne puneti la dispozitie toate informatiile legate de
demersurile institutiei dvs. Ne exprimam disponibilitatea de a oferi si alte informatii.
Având în vedere toate demersurile întreprinse de noi până acum, avem certitudinea că
institutiile publice responsabile de realizarea pistelor pentru biciclete au actionat cu
indiferenta fata de legislatia in vigoare si cu lipsa de consideratie fata de integritatea fizica a
cetatenilor. Suntem convinsi ca sprijinul pe care Institutia Prefectului il poate acorda ar duce
la ameliorarea calitatii vietii si, implicit, la cresterea numarului cetatenilor ce folosesc
bicicleta, lucru dezirabil in orice capitala europeana.
Anexe :

- adresa 589.024/26.01.2012 eliberata de Brigada Rutiera si 12 avize

-

adresa 18524/19.10.2011 eliberata de Administratia Strazilor si o anexa

-

adresa 9959/04.01.2012 eliberata de Brigada Rutiera

Cu stima,
Marian Ivan
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