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Declarație de constituționalitate

Politica publică propusă de clasa noastră, ce presupune implementarea
pistelor de biciclete “Cluj Bike”, pentru reducerea traficului din centrul orașului
Cluj-Napoca, respectă prevederile Constituției României și legislația europeană:

1. Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2);

2. Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II,
Capitolul 3);

3. Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele Uniunii
Europene în domeniu (Titlul II, Capitolul 2).

4. Respectă prevederile Directivei (UE) 2019/1936 a Parlamentului European și
Consiliului U.E., privind traficul și siguranța rutieră.

Argumente:

1. Informarea cu privire la părerile cetățenilor în legătură cu problema
traficului rutier presupune aflarea opiniei persoanelor implicate în sondajele
realizate.

Potrivit art. 30, în România libertatea de exprimare a opiniilor şi libertatea creaţiilor
de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace
de comunicare în public, sunt inviolabile.

2. Problema traficului rutier este importantă deoarece afectează calitatea vieții
tuturor locuitorilor orașului. Numărul mare de autoturisme conduce la
generarea de efecte asupra climei prin apariția efectului de seră cauzat de
emisiile de gaze care au un impact semnificativ pe termen lung. De
asemenea, se produc cantități remarcabile de deșeuri, cum ar fi anvelope și
uleiuri uzate. Totodată, traficul rutier intens contribuie la poluarea fonică,
care poate dăuna grav sănătății oamenilor. În consecință, drepturile la
ocrotirea sănătății și la un mediu sănătos și echilibrat ecologic sunt încălcate.

Potrivit art. 34 și art. 35, statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea sănătăţii
publice și să asigure cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept, în timp de
persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi de a ameliora mediul
înconjurător.

3. Suntem conștienți de faptul că drepturile și libertățile constituționale trebuie
exercitate de fiecare cetățean cu bună-credință, fără încălcarea drepturilor și
libertăților celorlalți (art. 20 și 57).
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4. Interesul major pentru protecția mediului este demonstrat la nivel european
prin acțiunile bazate pe legislația comunitară.

5. Implementarea transportului cu bicicleta este susținut la nivel european și au
fost realizate campanii de informare pe această temă, conform articolelor ce
țin de siguranța rutieră a Comisiei Europene.


