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Solicitare privind ridicarea autoturismelor staționate neregulamentar

Stimată doamnă, stimate domn
Având în vedere că activitatea de ridicare a autoturismelor parcate neregulamentar a fost recent
reglementată prin lege și observând că există municipii în România care deja fac pași înspre reimplementarea
acestei măsuri (Sibiu, Cluj-Napoca), dorim să vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Bucureștiul este un oraș sufocat de trafic, fiind al doilea din Europa (după Moscova) în anul
2016, așa cum arată un studiu realizat de TomTom (companie specializată în navigație, trafic și
GPS), ce poate fi consultat la această adresă: https://goo.gl/aK8wvR
2. Problemele majore ale fluenței traficului în București sunt cauzate, în primul rând, de:
a. Un serviciu de transport în comun deficitar, ce nu vine în sprijinul nevoilor cetățenilor,
din mai multe puncte de vedere: cadență, acoperire, confort etc. Asociația „Metrou
Ușor” a realizat deja un studiu detaliat pe această temă precum și soluții concrete, ce
poate fi consultat aici: https://goo.gl/sWiINQ
b. Artere de circulație utilizate mult sub capacitatea maximă din cauza autoturismelor
parcate pe banda I.
3. Cu toate că lipsa locurilor de parcare este o problemă majoră a orașului, care trebuie în mod
evident rezolvată cât mai curând, există un aspect dominant al tuturor cazurilor de staționare
neregulamentară: comoditatea, neglijența și neatenția conducătorilor auto. Cu alte cuvinte, o
problemă majoră a orașului este indisciplina în trafic.
4. Staționarea neregulamentară a cauzat numeroase incidente (de ordinul zecilor în fiecare zi) în
care vehiculele de transport în comun sunt blocate, ceea ce agravează aspectele (deja
negative) prezentate la punctul 2a, privind ineficiența transportului in comun din București.

Acest fapt vine în sprijinul afirmațiilor de la punctul 3 (privind indisciplina în trafic drept cauză
primară a parcărilor neregulamentare și a blocajelor pe care acestea le cauzează), considerând
că un minim de atenție și grijă din partea șoferilor ar preveni parcarea pe linia de tramvai sau
sub rețeaua de contact a troleibuzelor. Găsiți anexate la sfârșitul acestei prezentări, o serie de
incidente din ultimele zile ce au cauzat blocaje ale vehiculelor RATB.
Ținând cont de toate aceste aspecte, Asociația „Metrou Ușor” vă solicită să întreprindeți demersurile
necesare pentru reluarea activității de ridicare a autoturismelor parcate neregulamentar în întreg
Bucureștiul. În acest sens, vă rugăm să ne transmiteți poziția oficială a instituției pe care o
reprezentați privind problemele semnalate.
Asociația „Metrou Ușor” vă stă la dispoziție pentru orice întrebări sau solicitări din partea dvs, pe
temele prezentate mai sus, prin datele de contact din antet.
Cu deosebită considerație,
Asociația „Metrou Ușor”
06.03.2017
Anexa: blocaje ale vehiculelor RATB cauzate de parcarea neregulamentară, așa cum au fost
raporetate pe pagina de Facebook și/ sau cea de Tweeter ale Regiei
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