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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru completarea art.53 din Legea nr.272/2004 privind protec^ia §;i 
promovarea drepturilor copilului pentru modificarea completarea 

O.U.G. nr.195/2002 privind circulafia pe drumurile publice

Senatul adopta prezentui proiect de lege

Art.I.- Dupa alin.(3) al art.53 Legea nr.272 din 21 iunie 2004 privind 

protec^ia §i promovarea drepturilor copilului, republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 159 din 05 martie 2014, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, se introduce un nou alineat, alin.(4), cu urmatorul cuprins:

„(4) In spa^iile de parcare de pe langa cladirile de utilitate publica vor fi 
adaptate, rezervate §i semnalizate prin marcaje distinctive cel pu^in 5% din 

numarul total al locurilor de parcare, dar nu mai pu^in de doua locuri, pentru 

parcarea gratuita a femeilor gravide sau a vehiculelor care transporta copii in varsta 

de pana la 2 ani.”

Artll.-Ordonanla de urgen^a nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circula^ia 

pe drumurile, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.670 din 03 

august 2006, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se 

completeaza §i va avea urmatorul cuprins:



1. La alin.(2) al art.63, dupa litera b) se introduce o noua litera, lit.c), cu 

urmatorul cuprins:
„c) imobilizarea vehiculului, pe o durata de cel mult 20 minute, pentru 

imbarcarea sau debarcarea pre§colarilor §i §colarilor in spa^iile special amenajate §i 
semnalizate de administratoml drumului public.”

2. Dupa art.63 se introduce un nou articol, art.63^, cu urmatorul cuprins:
„Art.63^- (1) Administratoml dmmului public va stabili, impreuna cu 

autorita^ile administra^iei publice locale, cu avizul politiei rutiere, care sunt spa^iile 

special amenajate §i semnalizate, pe toate laturile de acces ale unita^ilor de 

inva^amant, pentru imbarcarea sau debarcarea pre§colarilor §i §colarilor.
(2) Se interzice sta^ionarea vehiculelor nedestinate imbarcarii 

§i debarcarii pre§colarilor §i §colarilor, pe toate laturile de acces ale unita^ilor de 

invatamant, in intervalul orar 07.00-20.00.”

3. La alin.(l) al art.lOO, dupa punctul 14 se introduce un nou punct, 
punctul 15, cu urmatorul cuprins:

„15. Sta{ionarea vehiculelor nedestinate imbarcarii §i debarcarii 
pre§colarilor §i §colarilor in perimetrele prevazute de art.63 , in intervalul orar 

07.00-20.00.”
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Acest proiect de lege se considera adoptat de Senat in forma inifiala, in 

condifiile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitufia Romaniei, 
republicata.

PRE§EDINTELE SENATULUI

Anca Dana Dragu


