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Doamna pre^edinte,

in conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitulie §i in 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvemul Romaniei formuleaza urmatorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativd pentru completarea art. 53 din Legea 

nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si 

pentru modificarea si completarea O. U. G. nr. 195/2002 privind circulatia 

pe drumurile publice, initiata de domnul deputat PNL Robert-Ionatan 

Sighiartau (Bp.20/2021, L65/2021).

I. Principalele reglementari

Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare completarea 

art. 53 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor 

copilului, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare, cu un 

nou alineat, alin. (4), potrivit caruia Jn spatiile de parcare de pe Idngd 

clddirile de utilitate publicd vor fi adaptate, rezervate si semnalizate prin 

marcaje distinctive cel putin 5% din numdrul total al locurilor de parcare, 
dar nu mai putin de doud locuri, pentru parcarea gratuitd a femeilor 

gravide sau a vehiculelor care transportd copii in vdrstd de pdnd la 

2 ani”.
Totodata, se preconizeaza completarea unor dispozitii din Ordonanta 

de urgentd a Guvemului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile 

publice, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare, astfel incat 

administratorul drumului public, impreuna cu autoritatile administratiei 

publice locale, cu avizul politiei rutiere, sa stabileasca care sunt spatiile 

special amenajate si semnalizate, pe toate laturile de acces ale unitatilor de 

invatamant, pentru imbarcarea sau debarcarea prescolarilor si scolarilor. 
De asemenea, se interzice stationarea autovehiculelor nedestinate



^ imbarcarii si debarcarii prescolarilor si scolarilor, pe toate laturile de acces 

ale unita|ilor de invatamant, in intervalul orar 07.00-20.00.

Il.Observatii

1. Referitor la art. I, apreciem ca sintagma „parcarea gratuitd a 

femeilor gravide"\ dincolo de faptul ca nu este riguroasa in construc^ia ei, 
poate sa conduca si la interpretari divergente in practica; astfel, nu rezulta 

cu suficienta claritate daca sunt avute in vedere toate vehiculele in care se 

gasesc femeile gravide sau doar acelea care sunt conduse de respectivele 

femei. in consecin^a, este discutabila indeplinirea criteriilor de claritate si 
previzibilitate, astfel cum acestea au fost statuate in jurisprudenta Curtii 

Constitutionale*, putandu-se crea riscul aparitiei unor vicii de 

neconstitutionalitate, in raport cu prevederile art. 1 alin. (5) Legea 

fundamentald. De asemenea, sesizam ca se impunea o justificare temeinica 

in Expunerea de motive a acestui tratament preferential, pentru a se putea 

aprecia masura in care se respecta regula proportionalitatii (spre exemplu, 
in categoria persoanelor beneficiare se impune includerea tuturor femeilor 

gravide, indiferent de stadiul sarcinii?).

2. in ceea ce prive§te articolul II pet. I din propunerea legislative, 
consideram ca nu este necesara completarea art. 63 alin. (2) in sensul 

propus, intrucat imobilizarea voluntara a vehiculului pe o durata mai mare 

de 5 minute nu se considera oprire, ci stationare, prin urmare nu poate 

constitui exceptie de la oprire.
Referitor la articolul II pet. 2 din propunerea legislative, propunem 

reformularea articolului nou introdus, dupe cum urmeaze: „Art. 63^ - 

Administratorul drumului public, impreund cu autoritdtile administratiei 

publice locale, cu avizul politiei rutiere, amenajeazd sau stabileste in 

apropierea unitdtilor de mvdtdmdnt, in afara benzii de circulatie, spatii 

destinate imbarcdrii si debaredrii in/din vehicule a prescolarilor si 

scolarilor, mar cate si semnalizate corespunzdtor. ”
La amenajarea sau stabilirea acestor spatii pe un drum public, 

administratorul drumului public trebuie se tine cont inclusiv de 

configuratia drumului, precum §i de amenajerile rutiere preexistente, iar 

dace aceste spatii vor implica §i trotuarul, administratorul drumului public 

este obligat se respecte prevederile art. 144 din Regulamentul de aplicare a

Indicam, cutitlu exemplificativ, Deciziile Curtii Constitufionale nr. 391/2019, nr. 146/2015, nr. 1/2012.
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’ Ordonanfei de urgentd a Guvernului nr.195/2002, aprobat prin Hotdrdrea 

Guvernului nr. 1391/2006, cu modificdrile si completdrile ulterioare.
Referitor la articolul II pet. 3 din propunerea legislative, avand in 

vedere ca fapta non propusa ar putea fl asimilata unei stationari 

neregulamentare, opinam ca nu se impune introducerea acesteia in 

cuprinsul art. 100 alin. (1), intmeat toate cazurile de stationare 

neregulamentara sunt sanctionate deja de art. 100 alin. (2) corelat cu 

art. 108 alin. (1) lit. b) pet. 7 din Ordonanta de urgentd a Guvernului 

nr. 195/2002, republicatd, cu modificdrile §i completdrile ulterioare.
Totodata, conditiile privind oprirea, stationarea si parcarea se 

regasesc la art. 141 - 143 din Regulamentul de aplicare a Ordonanfei de 

urgentd a Guvernului nr. 195/2002, iar cazurile de interzicere a stationarii, 
care reprezinta stationare neregulamentara se regasesc la art. 143 din 

Regulamentul mentionat. in acest context legal, interdiclia altor 

conducatori de vehicule de a stationa in spatiile destinate imbarcarii si 
debarcarii in/din vehicule a pre§colarilor si scolarilor, marcate §i 
semnalizate corespunzator, poate fi introdusa la art. 143 mentionat.

3. Precizam ca potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 24/2000, normele 

de tehnica legislative sunt obligatorii inclusiv pentru propunerile 

legislative apar^inand parlamentarilor. Din perspectiva exigen^elor 

degajate din cuprinsul art. 46 din legea mentionate, in finalul propunerii 

legislative era necesar se fi fost introduse formula de atestare a legalitetii 

adopterii proiectului de lege.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Avand in vedere considerentele mentionate, Guvernul sustine cu 

observatii si propuneri adoptarea acestei initiative legislative.

Cu stime.

Fid
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Doamnei senator Anca Dana DRAGU 

Pre§edintele Senatului
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