București, 23 octombrie 2017
Subiect: Legea bicicletei
Membrii „Grupului de Lucru Bicicliști” (GLB) format din cele șase ONG-uri care au lansat la 28 noiembrie
2016 ideea adoptării „Legii bicicletei” au plăcerea să vă anunțe, în calitate de organizaţie care v-aţi
declarat sprijinul pentru acestă iniţiativă, că susţinerea politică parlamentară necesară a prins în sfârşit
conturul interpartinic necesar, parlamentari de la cinci partide politice diferite acceptând oficial în 22
septembrie să ducă împreună „Legea bicicletei” în Parlamentul României.
GLB va colabora cu grupul de parlamentari pentru ca ideea actuală sa devină legea dorită. Concret, ne
vom implica în redactarea proiectului de lege şi în furnizarea argumentelor şi exemplelor necesare
susţinerii lui şi vom face demersuri pentru obţinerea sprijinului public şi din partea Guvernului, iar grupul
de parlamentari îl va depune, urmări și susține pe parcursul procedurilor parlamentare, pentru a fi
adoptat în comisiile de specialitate și în plenul camerelor Parlamentului, iar la final vom urmări
promulgarea legii de către Președintele României.
Proiectul are șanse bune să fie finalizat ca redactare și depus până la finalul primei sesiuni parlamentare
din 2018 și să poată fi adoptat şi să intre în vigoare înainte de sfârșitul actualei legislaturi parlamentare.
Vă reamintim că „Legea Bicicletei” va stabili principii și va conține măsuri adecvate de promovare a
utilizării bicicletei în scop utilitar, recreativ, turistic și sportiv, pe mai multe planuri, în principal
legislativ și institutional. Legea va asana multiplele neajunsuri ale cadrului normativ actual, ca parte a
efortului legislativ de încurajare a unei mobilități durabile, a unui sistem de transport mai puțin
poluant și a unui stil de viață mai sanatos și modern în Romania, în concordanță cu bunele practici și
tendințele la nivel european. Promovarea utilizării bicicletei va fi declarată obiectiv de interes public și
se vor aduce modificări legislatiei rutiere, urbanistice, fiscale și din alte câteva domenii.
În următoarea perioadă, GLB va concepe o listă mai concretă cu teme de abordat şi probleme de
rezolvat prin această lege. Propunerile vor fi trimise spre analiză şi ONG-urilor partenere, între care și
dvs., înaintea prezentării lor către grupul de parlamentari. Lista agreată de grupul parlamentar vă va fi
trimisă din nou spre consultare, şi vă mulţumim anticipat pentru feedback.
Cei cinci parlamentari care formează nucleul de susţinere politică a Legii Bicicletei sunt: Tudor Pop (USR),
Carmen Mihălcescu (PSD), Adriana Săftoiu (PNL), Valeriu Steriu (PMP) și Attila Korodi (UDMR). Lor li se
alătură alţi parlamentari care au declarat deja susţinerea sau o vor anunţa în perioada următoare.
Vă mulțumim pentru cooperare și sprijinul trecut şi viitor!
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