Victor Ponta vrea cursuri de conducere defensivÄƒ pentru
È™oferi, o datÄƒ la 3 ani
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Victor Ponta a propus, luni, 7 octombrie, ca È™oferii sÄƒ participe la un curs de conducere defensivÄƒ, o datÄƒ la trei ani.
Costurile necesare ar urma sÄƒ fie deduse printr-o procedurÄƒ fiscal-bugetarÄƒ, a precizat preÈ™edintele Pro România.
CITEÈ˜TE È˜I
... (video) Ca sÄƒ scape de datorii, s-a ascuns în casa iubitei sale! A fost cÄƒutat de peste 150 de poliÈ›iÈ™ti

Victor Ponta a explicat, luni, cÄƒ existÄƒ deja un proiect prin care toÅ£i conducÄƒtorii auto din România sÄƒ participe la un
conducere defensivÄƒ, o datÄƒ la trei ani.
Victor Ponta: Cred cÄƒ trebuie sÄƒ avem ÅŸi soluÅ£ii la aceastÄƒ tragedie care se întâmplÄƒ în fiecare zi legat de accidente
Am vorbit cu niÅŸte profesioniÅŸti, niÅŸte oameni din domeniu, cu care mai discutasem ÅŸi înainte ÅŸi nu am reuÅŸit s
formÄƒ finalÄƒ a unui proiect. Acum existÄƒ un proiect prin care practic cei cinci milioane de deÅ£inÄƒtori de permise de
conducere sÄƒ poatÄƒ, odatÄƒ la trei ani, sÄƒ participe la un curs de conducere defensivÄƒ pentru noi tratÄƒm efectul, în loc
cauza. Scoatem poliÅ£iÅŸti pe stradÄƒ, care dau amenzi ÅŸi accidente?. Anul trecut, 1.867 de români ÅŸi-au pierdut viaÅ£
rÄƒniÅ£i grav, 24.000 rÄƒniÅ£i uÅŸor
CITEÈ˜TE È˜I
... Când se dÄƒ drumul la cÄƒldurÄƒ. AnunÈ› pentru piteÈ™teni

Liderul Pro România vrea ca acest proiect sÄƒ fie aprobat cât mai repede în Parlament, pentru a intra în vigoare de la 1 ianuar
Victor Ponta: Comisia EuropeanÄƒ are un proiect european, o strategie pentru a îmbunÄƒtÄƒÅ£ii modul de conducere defens
acest lucru, în acest proiect pe care l-am discutat cu câÅ£iva colegi de la PSD ÅŸi de la PNL, chiar la Biroul Permanent, aÅŸ
sÄƒ fie ca iniÅ£iatori câte un parlamentar cel puÅ£in din toate grupurile parlamentare, sÄƒ îl trecem cât mai repede ÅŸi la 1
practic sÄƒ poatÄƒ sÄƒ intre în vigoare. Este vorba despre suportarea costurilor pentru aceste cursuri, nu din buzunarul omulu
nu îÅŸi permite toatÄƒ lumea care are permis, ci printr-o procedurÄƒ fiscal-bugetarÄƒ prin care deducem aceste cheltuieli
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