
Se intampla pe strazile din Sibiu: nicio zi fara un sofer beat
in fiecare zi, cel putin un sofer ne pune viata in pericol din cauza ca bea inainte de a se urca la volan.
Amenda nu ii sperie pe cei care sunt prieteni cu bautura, iar faptul ca raman fara permis daca sunt prinsi
nu este un impediment pentru ei sa circule in continuare, incalcand normele rutiere. Daca vom avea parte
de modificarea Codului Rutier in forma propusa, poate strazile se vor curata de soferii beti sau de cei care
circula cu alcoolemie peste limita legala. Proiectul legislativ prevede dublarea sau chiar triplarea
pedepselor cu inchisoarea pentru alcoolemia penala sau consum de stupefiante, cresterea suspendarii
permisului la 5 - 10 ani pentru alcoolemie penala si la 6 luni - 1 an pentru alcoolemie peste limita legala.
in plus, proiectul de lege prevede imposibilitatea reducerii sanctiunilor aplicate celor care au incalcat
legea din cauza alcoolului sau a substantelor stupefiante. 
  
  Pentru 20 de persoane, Codul se modifica degeaba
  
  Propunerile de modificare a Codului Rutier i-au speriat deja pe multi dintre soferi. Poate cea mai
importanta modificare este cea legata de cresterea amenzii pentru cei care conduc fiind bauti. Permisul va
fi suspendat cinci ani daca un sofer este baut si produce un accident rutier in urma caruia alte persoane
mor sau sunt ranite, iar instanta sau procurorul decid neinceperea urmaririi penale sau incetarea acesteia.
De asemenea, soferii a caror alcoolemie se afla sub limita penala de 0,8, se vor alege cu permisul
suspendat trei ani si amenda intre 10.000 si 16.000 de lei. Daca in urma acestei situatii are loc si un
accident de circulatie, atunci soferului i se va suspenda permisul patru ani. Şi in cazul vitezei, soferii vor
avea mult de plata si vor lasa condusul in seama altora pentru o perioada destul de lunga. Pentru depasirea
cu 31-40 de kilometri la ora a limitei de viteza, carnetul va fi suspendat pentru o luna, iar pentru depasirea
cu 41-50 km/h, carnetul va fi suspendat doua luni, in vreme ce depasirea vitezei regulamentare cu 51-60
km/h se pedepseste cu suspendarea carnetului pe trei luni si amenda de la 720 de lei la 1.600 de lei.
Actuala limita de viteza este de 50km/h. 
  
  Daca ne uitam la amenzi, dar si la perioada pentru care soferul ramane pieton, sanctiunile pot parea prea
aspre, iar amenzile prea mari. Daca ne gandim, insa, ca numai in opt luni, doar pe soselele din judetul
Sibiu au murit 20 de persoane, nimic nu poate fi prea mult si poate golirea buzunarelor este o modalitate
de disciplinare a soferilor in trafic. 
  
  Potrivit statisticilor Inspectoratului de Politie al judetului Sibiu, doar de la inceputul anului au fost
inregistrate 117 accidente grave, in urma carora 20 de persoane au decedat si 127 au fost ranite grav.
Cifrele sunt mai mici decat cele din 2012, dar raman totusi, semnificative. Numarul accidentelor rutiere
grave a scazut cu 22 fata de 2012, au murit cu 12 persoane mai putin decat in 2012, iar numarul
persoanelor ranite grav a scazut cu 15 fata de 2012. "Aceste cifre negre scad de la an la an in cazul
judetului Sibiu. Trebuie subliniat ca inca din anul 2009, inregistram un trend descendent in cazul
accidentelor rutiere si al consecintelor acestora. Prin prezenta politistilor rutieri in trafic aproape tot
timpul, cei care incalca legea sunt pedepsiti. Scaderea accidentelor rutiere se datoreaza si activitatilor
preventive desfasurate, precum si cresterii fermitatii in trafic a acestora prin sanctionarea si eliminarea din
trafic a conducatorilor auto ce incalca normele rutiere ", a spus Luciana Baltes, purtatorul de cuvant al
Politiei Sibiu. 
  
  Pe trei carari, la volan, in fiecare zi
  
  Potrivit buletinelor de eveniment al Politiei Sibiu, nicio zi nu trece fara ca un sofer sa fie amendat sau
fara a i se intocmi dosar penal pentru ca a baut inainte de a conduce autoturismul. ingrijorator este faptul
ca de la an la an, numarul celor care conduc pe trei carari este mai mare. Daca in 2012 au fost aplicate 254
de sanctiuni contraventionale conducatorilor auto aflati sub influenta bauturilor alcoolice si au fost
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constatate 196 de infractiuni la regimul rutier, in cazul conducatorilor auto cu alcoolemie peste limita
legala, in 2013 au fost aplicate 260 de sanctiuni contraventionale soferilor aflati sub influenta bauturilor
alcoolice si au fost constatate 219 infractiuni la regimul rutier in cazul conducatorilor auto cu alcoolemie
peste limita legala. 
  
  Practic, doar de la inceputul anului, 479 de soferi au fost prinsi beti sau cel putin ametiti de aburii
alcoolului, la volan, fie ca au fost sau nu implicati in accidente rutiere. Daca modificarile propuse la
Codul Rutier ar fi fost active, Bugetul Statului ar fi crescut doar datorita amenzilor date in Sibiu pentru
soferii prieteni cu bautura cu sume cuprinse intre 4,8 milioane lei si 7,6 milioane lei, iar chefliii ar fi fost
eliminati din trafic. 
  
  Prins de doua ori beat intr-o noapte
  
  Unul dintre ultimii soferi prinsi de politistii rutieri cu alcoolemie penala a dat dovada nu doar de pericol
public, ci si de inconstienta. Marius P., in varsta de 29 de ani, a fost oprit in trafic in timpul noptii de
miercuri spre joi, la ora 3:15. Deoarece a refuzat recoltarea de probe biologice, fapta ce constituie
infractiune, i s-a intocmit dosar penal si i-a fost retinut permisul de conducere. Şoferului i s-a eliberat
dovada fara drept de circulatie si i s-a adus la cunostinta ca nu mai are dreptul sa conduca autoturisme pe
drumurile publice. Şoferul baut nu s-a dus, insa, acasa. Dis-de-dimineata, in jurul orei 5:15, un echipaj
rutier din cadrul Biroului Rutier Sibiu aflat in patrulare pe strada Ştefan cel Mare a observat un
autovehicul care se deplasa in zig-zag. Politistii l-au urmarit si oprit pe sofer, ei avand surpriza sa constate
ca este acelasi cu cel amendat de colegii lor cu doua ore mai devreme. Conducatorul auto este cercetat
penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere a unui autoturism pe drumurile publice de catre o
persoana care nu are acest drept si refuz de a se supune recoltarii de probe biologice in vederea stabilirii
alcoolemiei. Cercetarea se face, in cazul lui, in stare de libertate.
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