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Către,

Organizaţia pentru Promovarea Transportului Alternativ
în România (OPTAR)

În referire la petiţia dumneavoastră adresată Brigăzii Rutiere Bucureşti, înregistrată sub 
numărul de mai sus,  prin care solicitaţi informaţii referitoare la măsurile dispuse pentru 
întreţinerea pistelor pentru biciclete, vă comunicăm următoarele:

Deficienţele  de  semnalizarea  rutieră,  semnalizare  incompletă,  precum  şi  existenţa 
obstacolelor  pe  pistele  pentru  biciclete  au  fost  aduse  de  instituţia  noastră  la  cunoştinţa 
administraţiilor publice locale, care, în conformitate cu prevederile legii, au obligaţia de a 
remedia neajunsurile constatate. De asemenea, instituţia noastră a solicitat Administraţiei 
Străzilor  să  analizeze posibilitatea ca pistele  pentru biciclete  să  fie  amplasate  pe partea 
carosabilă  a  drumului  public,  în  zonele  în  care  acestea,  deşi  amplasate  pe  trotuar,  sunt 
improprii folosirii datorită obstacolelor existente.

Întrucât aceste obstacolele (chioşcuri, refugii pentru călători, terase sezoniere, panouri 
reclame) au fost construite în baza unor autorizaţii de construire eliberate de administraţiile 
publice  locale,  poliţia  rutieră  nu  poate  dispune  nici  sancţionarea  contravenţională  a 
beneficiarilor şi nici anularea autorizaţiilor de construire. 

Pentru constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 105 alin. (1) pct. 2 şi pct. 20 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,  este  necesar  a  se  reţine  în  sarcina  autorităţii 
responsabile vinovăţia în săvârşirea faptei.  Această condiţie a existenţei contravenţiei nu 
poate fi îndeplinită, întrucât în demersurile sale de a efectua şi întreţine amenajările rutiere, 
administraţia publică locală este întârziată/împiedicată fie de lipsa resurselor bugetare, fie 
de procedura destul de greoaie de achiziţie a diverselor servicii. 

În  urma  reverificării  stării  de  viabilitate  a  pistelor  pentru  biciclete,  la  data  de 
29.03.2012, Brigada Rutieră a dispus restricţionarea circulaţiei bicicletelor şi mopedelor pe 
ambele  trotuare  ale  Bd-ul  Dimitrie  Cantemir,  între  Bd-ul  Gheorghe  Şincai  şi  Bd-ul 
Mărăşeşti  şi  desfiinţarea  temporară  a  pistei  până  la  asigurarea  circulaţiei  pietonilor  şi 
bicicliştilor în condiţii de siguranţă.
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De asemenea,  vă  informăm  că  pentru  pistele  situate  pe  trotuarele  Bd-lor  Carol  I, 
Regina Elisabeta şi Mihail Kogălniceanu, tronsonul cuprins între Piaţa 21 Decembrie 1989 
şi Piaţa Operei s-a dispus restricţionarea circulaţiei bicicletelor şi mopedelor.

În acţiunile de verificare a stării de viabilitate a pistelor pentru biciclete sunt implicate 
toate cadrele instituţiei, care au calitate de agenţi constatatori.

Cu stimă,

 ŞEFUL BRIGĂZII RUTIERE
   Comisar şef de politie

    NICU DRAGOŞ
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