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Din partea: Doamnei deputat Ana Loredana Predescu
Circumscripția electorală nr. 8 – Brașov - Grupul parlamentar PSD

În atenția: Domnului Sorin Mihai Grindeanu, Ministrul Transporturilor și
Infrastructurii

Subiect Situația marcajelor rutiere de pe drumurile ce țin de competența
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Stimate domnule Ministru,

Statisticile oficiale ale Poliției Române arată că în primele șapte luni ale anului 2021 au avut loc
2.586 de accidente, soldate, din nefericire, cu decesul a 932 de persoane şi rănirea gravă a altor
2.004.

Domnule ministru, mă prevalez de această oportunitate pentru a vă supune atenției, dincolo de
viteza neadaptată la condițiile de drum, traversarea neregulamentară a pietonilor și prezența
pietonilor pe partea carosabilă, o altă cauză care pune în pericol viața a mii de șoferi atunci când
conduc pe drumurile României, respectiv lipsa marcajelor rutiere.

Potrivit art. 75. alin. (1) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. 195/2002 (regulamentul Codului
Rutier), „Marcajele servesc la organizarea circulației, avertizarea sau îndrumarea
participanților la trafic. Acestea pot fi folosite singure sau împreuna cu alte mijloace de
semnalizare rutieră pe care le completeaza sau le precizează semnificația.”

Din păcate, lipsa marcajelor drumurilor devine o reală problemă, cu precădere pe drumurile unde
au avut loc lucrări de asfaltare și nu există linii de marcaj refăcute care să ghideze conducătorii
auto, situație ce poate crea accidente sau ieșirea de pe carosabil, în condiții de ploaie sau ceață.

Domnule ministru, vă rog să îmi prezentați punctul de vedere al Ministerului pe care îl
coordonați cu privire la situația prezentă și planul de măsuri privind marcajele drumurilor care
intră în administrarea instituției pe care o conduceți, exprimându-mi pe această cale convingerea
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că în mandatul dumneavoastră, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va contribui prin
aceste măsuri la salvarea multor vieți și la diminuarea riscului producerii accidentelor rutiere.

Mult succes în activitatea dumneavoastră!

Vă mulțumesc anticipat și vă rog să prezentați răspunsul în scris.

Cu aleasă considerație,

Ana Loredana Predescu
Deputat de Brașov
Membru în Comisia pentru industrii și servicii
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