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PUNCTE DE VEDERE 

referitoare la propunerea legislativă pentru completarea art. 53 din 

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

i pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (b20/9.02.2021) 

În  temeiul art. 2 aim . (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi art. 11 lit, a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul 

Economic şi Social a fost sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru 

completarea art. 53 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului şi pentru modi zcarea şi completarea O. U. G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumuril e publ ice (b20/9.02. 2021). 

În temeiul art. 6 aim . (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi art. 22 aim . (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din 

data de 4.03.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.37/18.03.2020, modificată prin Hotărârea Plenului nr.52/14.05.2020, părţile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social i-au exprimat următoarele puncte 

de vedere: 

a) reprezentanţii părţii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILÂ a 

proiectului de act normativ, cu următoarea motivare: 



• introducerea unor restricţii suplimentare cu privire la staţionarea vehiculelor în 

apropierea unităţilor de învăţământ, care cel mai adesea se află în zone rezidenţiale 

intens populate, este excesivă în raport cu dimensionarea parcărilor de reşedinţă; 

• ideea pe care se bazează iniţiativa legislativă este bună, siguranţa copiilor este 

foarte importantă, însă punerea în practică a acesteia va fi dificilă, în condiţiile în 

care în jurul instituţiilor de învăţământ este, de cele mai multe on, foarte puţin 

spaţiu, eventual dej a alocat de autorităţile administraţiei publice locale, pentru 

parcările rezidenţiale. Ar trebui căutate soluţii alternative cum ar fi, printre altele, 

parcări supraterane sau subterane pentru decongestionarea străzilor, autovehicule 

şcolare care să transporte copiii până în curtea şcolii etc. 

• interzicerea staţionării altor autovehicule în zona rezervată pentru îmbarcarea — 

debarcarea elevilor, pe durata de timp specificată de prevederile iniţiativei 

legislative, este o măsură total excesivă, dată fund lipsa acută de locuri de parcare; 

• prevederile propunerii legislative sunt de natură să descuraj eze deplasarea cu 

mij loace alternative sau mişcarea fizică. 

b) reprezentanţii părţii sindicale: 

➢ 8 reprezentanţi ai părţii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ; 

➢ 3 reprezentanţi ai părţii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ, cu următoarele observaţii: 

• amenaj area platformelor de îmbarcare — debarcare a copiilor, acolo unde spaţiul 

permite acest lucru, cade în sarcina autorităţilor publice. Totodată, utilizarea 

exclusivă a acestor spaţii pentru deservirea operaţiunilor de îmbarcare — debarcare 

a preşcolarilor şi şcolarilor, trebuie să aibă loc doar în timpul programului de 

funcţionare a instituţiei respective; 

➢ 4 reprezentanţi ai părţii sindicale au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a 

proiectului de act normativ, cu următoarea motivare: 

• ideea pe care se bazează iniţiativa legislativă este bună, siguranţa copiilor este 

foarte importantă, însă aplicarea în practică a acesteia va fi dificilă, în condiţiile în 

care în junul instituţiilor de învăţământ este, de cele mai multe on, foarte puţin 

spaţiu, eventual dej a alocat de autorităţile administraţiei publice locale, pentru 

parcările rezidenţiale. An trebui căutate soluţii alternative cum an fi, printre altele, 

parcări supraterane sau subterane pentru decongestionarea străzilor, autovehicule 

şcolare care să transporte copiii până în curtea şcolii etc.; 

• interzicerea staţionării altor autovehicule în zona rezervată pentru îmbarcarea — 

debarcarea elevilor, pe durata de timp specificată de prevederile iniţiativei 

legislative, este o măsură total excesivă, dată fund lipsa acută de locuri de parcare; 



• prevederile propunerii legislative sunt de natură să descuraj eze deplasarea cu 

mij loace alternative sau mişcarea fizică. 

c) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvernamentale ale societăţii civile au votat 

pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act normativ, cu următoarele 

observatii: ~ 

. amenaj area platformelor de îmbarcare — debarcare a copiilor, acolo unde spaţiul 

permite acest lucru, cade în sarcina autorităţilor publice. Totodată, utilizarea 

exclusivă a acestor spaţii pentru deservirea operaţiunilor de îmbarcare — debarcare 

a preşcolarilor şi şcolarilor, trebuie să aibă loc doar în timpul programului de 

funcţionare a instituţiei respective. 

Preşedinte, 

Bogdan SIMION 
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