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Brașoveni, atenție pe unde treceți strada! Polițiștii locali de la Serviciul Rutier 

sunt cu ochii pe pietonii care încalcă legea! În urma unei acțiuni de prevenire a 

traversărilor neregulamentare, desfășurată în 11 august 2015, oamenii legii au aplicat 13 

avertismente verbale, în mai puțin de o jumătate de oră. Mulți dintre pietonii care au 

trecut strada prin loc nepermis au scăpat de observațiile politiștilor locali, însă și-au pus 

în pericol nu doar viața lor, ci și a copiilor lor, în multe dintre cazuri. Filtrele echipajelor 

de Rutieră din cadrul Poliției Locale brașovene au fost amplasate în zonele din Centrul 

vechi al Brașovului, unde în mod obișnuit, se înregistrează un trafic intens: Zona 

Modarom, strada Nicolae Iorga (în apropierea stației RAT “Primărie” – peste drum de 

Parcul Titulescu), dar și în sensul giratoriu din capătul străzii Mureșenilor (sector cotat 

cu grad de risc ridicat de accidente). 

 

“Pietonii identificați de echipele de la Serviciul Rutier din cadrul Poliției Locale, 

încălcând regulile de circulație, au riscat sancțiuni prevăzute de legislația în vigoare. 

Astfel, conform OUG 195/2002 (art. 167, lit. D) “traversarea drumului public prin alte 

locuri decât cele permise” se sancționează cu amendă între 210 și 315 lei, cu 

posibilitatea achitării a jumătate din minim, adică 105 lei în 48 de ore. De această dată 

s-a mers în special pe prevenție, dar în situația în care se va constata că măsura 

preventivă nu își atinge scopul, polițiștii locali vor fi mai aspri în abordare trecându-se 

la sancțiuni pecuniare” a declarat directorul executiv al Poliției Locale Brașov, Nicolae 

Aldea. 
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Potrivit unui studiu național, o treime din accidentele rutiere din România sunt 

provocate de pietoni. Aceştia fie traversează neregulamentar, fie nu se asigură atunci 

când trec prin locuri semnalizate, punându-și astfel viaţa în pericol. Conform aceluiași 

studiu, în 2014, peste 2.500 de pietoni au fost victime ale accidentelor de circulație, iar 

670 de persoane au decedat, anul trecut, din cauza traversărilor neregulamentare. 

Potrivit raportului anual al Uniunii Europene privind siguranţa rutieră pe drumurile din 

statele europene, România se clasează printre statele membre UE cu cea mai mare rata a 

accidentelor rutiere fatale în anul 2014, cu 91 de decese la fiecare milion de locuitori, 

aproape dublu comparativ cu media europeana (51 decese / 1 milion locuitori). Astfel, 

în România 39% din numărul persoanelor decedate în accidente rutiere sunt pietoni, în 

timp ce media europeană este de 22%. Cele mai multe accidente ale căror victime sunt 

pietonii - 69 % - se produc în zonele urbane. 

Legea nr.155/2010 prevede că Poliția Locală are, printre altele, și atribuții în 

domeniul circulației pe drumurile publice. Astfel, politiștii locali pot constata 

contravenții și pot aplica sancțiuni “pentru încalcarea normelor rutiere de către pietoni, 

biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală”. De asemenea, 

polițistul local “constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea 

prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în 

parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi 

semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap”. 
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