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Parada de motociclete în mai multe oraşe din ţară. Sute de motociclişti au organizat marşuri în încercarea de a
atrage atenţia asupra pericolului la care sunt expuşi în trafic. Peste 100 de motociclisti au marsaluit si pe

strazile din municipiul

Targoviste .Campania „Atenție la

motocicliști!” sa desfasurat sub stricta supraveghere a reprezentantilor Serviciului Politiei Rutiere Dambovita
.Motociclistii au plecat din parcarea stadionului “Eugen Popescu ” pe un traseu bine stabilit si au stationat
pentru cateva zeci de minute la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita unde a avut loc o
dezbatere pe tema regulilor de circulatie. Punctul central al campaniei la constituit proiectul de amendare a
legislației rutiere privind accesul animalelor pe drumurile publice.Sau pus in discutie și alte probleme ale
motocicliștilor, cum ar fi permiterea accesului printre mașinile staționate, introducerea pentru scuterele sub 49
cmc a examenului A1, înăsprirea amenzilor pentru neacordarea de

prioritate, posibilitatea plății RCA și pe o perioadă de
minim o lună. „E o acţiune iniţiată de Asociaţia Timişoara Bikers pentru câţiva dintre colegii lor care au murit
în accidente stupide. E o acţiune deosebită pentru că încercăm să completăm legislaţia din România, astfel
încât să ne protejeze şi pe noi motocicliştii", a declarat Doru Toma, unul dintre motocicliştii participanţi la
eveniment. Activitatile sau continuat in Piata Tricolorului . Motociliştii “Clubului Sportiv Motociclistic Valah
Mc din Targoviste”,parteneri cu Serviciul Rutier Dambovita în campania intitulată “Atenţie la motociclişti” au
pus la cale simularea unui accident rutier in care victima a fost un motociclist . Viaţa unui motociclist a stat în

mâinile medicilor dâmboviţeni după tânărul fost lovit în plin de o autoutilitară. Accidentul a avut loc chiar în
centrul municipiului Târgovişte. Tânărul mergea regulamentar, insa , întro fracţiune de secundă a fost lovit de

o maşină care

a intrat pe contrasens. O ambulanţă şi un

echipaj de pompieri au sosit imediat la faţa locului pentru ai acorda motociclistului îngrijirile medicale:”
Această campanie naţională a avut loc în 14 oraşe din ţară, simultan. Acest segment al participanţilor la trafic
trebuie luat în seamă, mai ales că numărul accidentelor a crescut simţitor în ultima perioadă. Prin simularea
accidentului am vrut să le arătăm tuturor care sunt urmările încălcării regulilor elementare de circulaţie”, a
declarat comisarul şef Ion Niculae, şeful SPR Dâmboviţa.
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