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Către 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi 

autorizarea mijloacelor de publicitate, trimis comisiei pentru examinare pe 

fond, cu adresa nr. PL. x 144/2014 din 25 februarie 2015. 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  

 
Bucureşti, 22.05.2017 

Nr. 4c-6/58 
 

R A P O R T      S U P L I M E N T A R 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013  

privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate 
 
 
  În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din ziua de miercuri, 25 februarie 2015, în temeiul art.70 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, s-a hotărât retrimiterea  

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor 

de publicitate (PL.x144/2014/2015), Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului în vederea 

examinării şi depunerii unui nou raport. 

  Pentru acest proiect de lege s-a întocmit raportul nr.4c-6/112/17.02.2015 prin care s-a propus adoptarea 

proiectului de lege cu amendamente admise. 

 La întocmirea prezentului raport suplimentar Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1153/23.10.2013) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii (nr.4c-3/114/09.04.2014) 
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 avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/365/15.04.2014) 

 punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr.64/17.01.2014) 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 24 martie 2014, cu respectarea prevederilor articolului 

76 alineatul (2) din Constituția României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată 

şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind 

amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, în sensul stabilirii amplasamentelor mijloacelor de publicitate pe 

zone și categorii, a spațiilor în care publicitatea poate fi interzisă, precum și a modalității de achiziție publică a spațiilor 

publicitare. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a examinat proiectul de 

lege în şedinţa din 9 mai 2017. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 25 membri ai comisiei. 

La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, doamna Sirma Caraman - secretar de stat, domnul Ciprian Lucian Roșca - secretar de stat și 

doamna Anca Ginavar - șef serviciu în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene. 

În urma examinării intervenţiei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a hotărât cu 

unanimitate de voturi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate cu 

amendamente admise prezentate în Anexa nr.I și cu amendamente respinse prezentate în Anexa nr.II, anexe ce 

fac parte integrantă din prezentul raport suplimentar.       
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 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 

PREŞEDINTE,                                SECRETAR, 

CRISTIAN BUICAN SIMONA BUCURA OPRESCU 

 
 
 
 
Șef serviciu, Sofia Chelaru    
Consilier parlamentar, Roxana Feraru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 5 

ANEXA nr.I 
   

 
Amendamente admise 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Text Legea nr.185/2013 

 
Text Senat 

 
Amendamente propuse 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0  1  2  3  4 
1.     LEGE 

pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.185/2013 

privind amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de 

publicitate 
 

Nemodificat   

2.           Art.I.- Legea nr.185/2013 
privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.405 din 5 iulie 2013, cu 
modificările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

Nemodificat   

3.    
 
 
 Art. 1 - Prezenta lege 
stabileşte cadrul legal care stă 
la baza exercitării activităţii de 
amplasare a mijloacelor de 
publicitate în localităţi, inclusiv 
pe drumurile publice din 
România, în vederea asigurării 

   1. Articolul 1 se 
modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
 „Art. 1. - Prezenta 
lege stabileste cadrul 
legal care sta la baza 
exercitarii activitatii de 
amplasare a mijloacelor 
de publicitate in 

 
 
 
Modificarea art. 1 
fata de lege este 
necesara pentru 
realizarea unei 
terminologii 
unitare, in 
conformitate cu OG 
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condiţiilor pentru un cadru 
construit coerent, armonios, 
sigur şi sănătos, pentru 
protecţia valorilor mediului 
natural şi antropic, pentru 
prezervarea calităţii peisajului 
şi a cerinţelor privind 
asigurarea calităţii în 
construcţii. 
 

localitati, inclusiv in 
zona drumurilor 
publice din Romania, in 
vederea asigurarii 
conditiilor pentru un 
cadru construit coerent, 
armonios, sigur si 
sanatos, pentru 
protectia valorilor 
mediului natural si 
antropic, pentru 
prezervarea calitatii 
peisajului si a cerintelor 
privind asigurarea 
calitatii in constructii.” 
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

nr. 43/1997 privind 
regimul juridic al 
drumurilor. 

4.    Art. 3 - În înţelesul 
prezentei legi, termenii şi 
expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 

................................ 
 

 j) mijloace de publicitate 
- ansamblu de elemente 
constructive folosite în scopul 
prezentării unei activităţi 
comerciale, industriale, 
artizanale sau liber-
profesioniste ori a unui 

   2. La articolul 3 
literele j) şi ş) se 
modifica si vor avea 
urmatorul cuprins: 
 
 j) mijloace de 
publicitate - ansamblu 
de elemente 
constructive (suporturi 
publicitare, mesh-uri, 
ecrane publicitare) 
folosite în scopul 
prezentării unei activităţi 

 
 
 
 
 
 
Modificarea lit. j) a 
art. 3 fata de lege 
este necesara 
pentru claritate. 
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eveniment; 
 
 
 

................................. 
 ş) reclamă publicitară - 
activitatea şi inscripţia cu rol 
de a atenţiona sau de a 
convinge publicul de calitatea 
unui serviciu, a unui produs 
sau a unei idei; 
 

comerciale, industriale, 
artizanale sau liber-
profesioniste ori a unui 
eveniment;    
................................. 
 ş) reclamă 
publicitară - activitate 
prin care o persoana 
fizica sau juridica 
promoveaza un 
brand, marca, 
serviciu, informatie 
utila, activitate, 
produs, idee, folosind 
mijloace de 
promovare cunoscute 
în scopul de a 
convinge, a face 
cunoscut sau a 
atentiona publicul 
larg. 
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

 
 
 
 
 
Modificarea lit.  ş) 
a art. 3, fata de 
lege este necesara 
pentru claritate. 

5.    
____________________ 

   3. La articolul 3 
dupa litera ţ) se 
introduce  o nouă 
literă, lit. u), cu 
următorul cuprins: 
 u) mesh digital - 
suport publicitar de 

 
 
 
 
 
Completarea art. 3 
cu lit. u), fata de 
lege in ceea ce 
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mari dimensiuni 
expus pe suprafata 
exterioara a unui 
imobil si care 
foloseste modul 
electronic de afisare a 
reclamei. 
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

priveste definirea 
„mesh-ului digital”, 
este necesară  
avand in vedere ca 
sunt texte in lege 
in care se 
mentioneaza acest 
tip de suport 
publicitar – art. 38. 

6.    
 
 
 
 Art. 4 - (1) Aprobarea 
executării lucrărilor pentru 
amplasarea mijloacelor de 
publicitate se realizează prin 
autorizaţia de construire, emisă 
în condiţiile Legii nr.50/1991 
privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 
 
 
 
  
 

 1. Articolul 4 va avea 
următorul cuprins: 
            
     
 „Art.4.-(1) Aprobarea 
amplasării, executării lucrărilor, 
menţinerii mijloacelor de 
publicitate, respectiv desfiinţării 
acestora, pe faţadele clădirilor 
sau ale celor care au un sistem 
propriu de susţinere în raport cu 
pământul se poate realiza numai 
în condiţiile emiterii autorizaţiei 
de construire, respectiv 
desfiinţării. 
 
 
 
 
 
 
 

 4. Articolul 4 
se modifică va avea 
următorul cuprins:  
  
         „Art.4.-(1) 
Aprobarea amplasării, 
executării lucrărilor, 
menţinerii mijloacelor 
de publicitate, 
respectiv desfiinţării 
acestora, pe faţadele 
clădirilor sau ale celor 
care au un sistem 
propriu de susţinere 
în raport cu pământul 
se poate realiza 
numai în condiţiile 
emiterii autorizaţiei 
de construire, 
respectiv de 
desfiinţare. 

 
 
 
 
 
Pentru realizarea 
unei terminologii 
unitare, în 
conformitate cu 
prevederile Legii 
nr.50/1991 privind 
autorizarea 
lucrărilor de 
construcţii, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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 (2) La emiterea 
autorizaţiei de construire, 
emitentul va include în mod 
obligatoriu precizări privind 
obligaţiile care decurg din 
caracterul provizoriu şi durata 
de existenţă limitată a 
mijlocului de publicitate 
autorizat, inclusiv precizări 
privind termenul de încetare a 
funcţionării acestuia. 
  (3) Amplasarea de 
mijloace de publicitate pe 
schelele montate pe 
faţadele construcţiilor aflate 
în curs de execuţie a 
lucrărilor de intervenţii, ori 
pe elementele de 
împrejmuire a şantierului 
aferent se face cu condiţia 
autorizării amplasării acestora 
împreună cu lucrările privind 
organizarea executării lucrărilor 
de construcţii, sau ulterior, 
pentru o perioadă mai mică sau 
cel mult egală cu durata 
autorizată a organizării de 
şantier. 
 
 

 
 
 
 
        (2) În autorizaţia de 
construire, emitentul autorizaţiei va 
preciza caracterul provizoriu al 
construcţiei, precum şi durata de 
autorizare a suportului 
construcţiei mijlocului de 
publicitate. 
 
 
 
 
 
         (3) Mijloacele de publicitate 
amplasate pe schelele montate pe 
faţadele construcţiilor noi, aflate în 
diferite faze de execuţie, sau ale 
celor existente, aflate în reparaţie, 
ori pe elementele de împrejmuire a 
şantierului, inclusiv pe utilajele 
folosite la lucrările de construcţie, se 
autorizează odată cu autorizarea 
organizării de şantier şi este valabilă 
pe toată durata existenţei acesteia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului) 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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  (4) Proprietarii 
imobilelor pe care sunt 
amplasate mijloace de 
publicitate sunt obligaţi să 
permită executarea lucrărilor 
pentru amplasarea acestora 
numai în baza autorizaţiei de 
construire, emisă în condiţiile 
alin. (1). 

       (4) Proprietarii imobilelor care 
şi-au dat acordul pentru amplasarea 
mijloacelor de publicitate sunt 
obligaţi, in condiţiile alin.(1), să 
solicite executantului construcţiei 
suportului publicitar autorizaţia de 
construire.” 

Nemodificat   
 
 
 
 
 
 

7.    
 
 
 
 
 
 Art. 5 - (1) În cazul în 
care, la expirarea termenului 
de încetare a funcţionării 
mijlocului de publicitate 
autorizat, prevăzut la art.4 
alin.(2), nu a fost obţinută 
prelungirea acestui termen, 
proprietarul construcţiei-suport 
de publicitate are obligaţia 
desfiinţării mijlocului de 
publicitate şi aducerii imobilului 
la starea iniţială. 
 
  (2) În situaţia în care, în 
termen de 15 zile de la data 
expirării termenului de încetare 
a funcţionării mijlocului de 
publicitate autorizat, prevăzut 
la art.4 alin.(2), proprietarul 

      2. La articolul 5, alineatele 
(1) si (2) vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
          „Art.5.- (1) În cazul expirării 
termenului de autorizare provizorie 
a construcţiei publicitare, conform 
prevederilor art.4 alin.(2), iar acest 
termen nu a fost prelungit, 
proprietarul suportului publicitar şi 
cel al imobilului, pe care este 
amplasată construcţia-suport, sunt 
obligaţi, sub sancţiunea legii, să 
desfiinţeze construcţia-suport 
pentru mijlocul de publicitate şi să 
aducă imobilul la starea initială, pe 
cheltuiala proprie. 
 (2) Dacă până la data 
expirării termenului de autorizare 
provizorie sau a termenului de 
prelungire a autorizării, după caz, 
mijlocul de publicitate amplasat 

      5. La articolul 5, 
alineatele (1) şi (2) 
se modifică şi vor 
avea următorul 
cuprins: 
 
Nemodificat 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Dacă până la 
data expirării termenului 
de autorizare sau a 
termenului de prelungire 
a autorizării, după caz, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificarea alin.(2) 
al art.5, fata de 
lege si fata de 
propunerea de 
modificare initiala 
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construcţiei - suport de 
publicitate nu a îndeplinit 
obligaţiile prevăzute la alin.(1), 
primarul/primarul general al 
municipiului Bucureşti dispune 
desfiinţarea acestuia pe cale 
administrativă, indiferent de 
categoria de proprietate pe 
care acestea sunt amplasate, 
fără emiterea unei autorizaţii 
de desfiinţare şi fără sesizarea 
instanţelor judecătoreşti. 
 

provizoriu nu este desfiinţat, în 
termen de cel mult 15 zile 
primarul/primarul general al 
municipiului Bucureşti va dispune 
desfiinţarea construcţiei-suport 
pentru mijlocul de publicitate 
provizoriu, pe cale administrativă, 
indiferent de categoria de 
proprietate pe care aceste 
construcţii provizorii sunt 
amplasate, fără a se emite 
autorizaţii de desfiinţare şi fără 
sesizarea instanţelor de judecată.” 

mijlocul de publicitate 
amplasat provizoriu nu 
este desfiinţat, în 
termen de cel mult 30 
de  zile 
primarul/primarul 
general al municipiului 
Bucureşti va dispune 
desfiinţarea construcţiei-
suport pentru mijlocul 
de publicitate provizoriu, 
pe cale administrativă, 
indiferent de categoria 
de proprietate pe care 
aceste construcţii 
provizorii sunt 
amplasate, fără a se 
emite autorizaţii de 
desfiinţare şi fără 
sesizarea instanţelor de 
judecată.” 
 
 (Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului) 

este necesara 
avand in vedere ca, 
in practica, 
s-a constatat ca 
este nevoie de timp 
pentru astfel de 
interventii si de 
asemenea, avand 
in vedere 
dispozitiile art. 44 
si art.136 din 
Constitutia 
Romaniei 
referitoare la 
garantarea 
dreptului de 
proprietate. 
 
 
 
 

8.    Art. 5 - (4) Procedura 
prevăzută la alin. (2) poate fi 
declanşată din oficiu de către 
primar/primarul general al 
municipiului Bucureşti, de către 
Inspectoratul de Stat în 
Construcţii sau la solicitarea 
deţinătorului legal al imobilului. 

         3. La articolul 5, alineatul 
(4) se abrogă. 

Devine punctul 6 
nemodificat 
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9.   Art. 5 
 
 
  
     (5) Proprietarii mijloacelor 
de publicitate au obligaţia de a 
lua măsurile necesare pentru 
întreţinerea şi repararea 
acestora, ori de câte ori este 
necesar. 

 

 4. La articolul 5, alineatul 
(5) va avea următorul cuprins: 
 
 

„(5) Sistemele de ancoraj al 
mijloacelor de publicitate amplasate 
pe construcţii existente sunt supuse 
inspecţiilor obligatorii privind 
urmărirea comportării în timp a 
construcţiilor pentru care, periodic, 
dar nu mai puţin de o data la 2 ani, 
un specialist tehnic atestat ca expert 
pentru cerinţa rezistenţă mecanică şi 
stabilitate va întocmi un raport 
tehnic de inspecţie care, prin grija 
proprietarului, va fi comunicat 
inspectoratului judeţean în 
construcţii în a cărui arie teritorială 
este situată construcţia, din care să 
rezulte faptul că menţinerea în 
utilizare acestora nu prezintă un 
grad de pericol public datorat 
factorilor de risc naturali, fenomene 
meteorologice periculoase, seisme şi 
altele, care să poată genera 
consecinţe grave: pierderi de vieţi 
omeneşti, vătămare gravă a 
integrităţii corporale ori a sănătaţii 
uneia sau mai multor persoane, 
distrugerea totală sau parţială a 
unor bunuri ori alte consecinţe 
deosebit de grave care, potrivit 
dispoziţiilor art.31 din Legea 

 7. La articolul 5, 
alineatul (5) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 „(5) Sistemele de 
ancoraj ale mijloacelor 
de publicitate amplasate 
pe construcţii existente 
sunt supuse inspecţiilor 
obligatorii privind 
urmărirea comportării în 
timp a construcţiilor 
pentru care, periodic, 
dar nu mai puţin de o 
data la 2 ani, un 
specialist tehnic atestat 
ca expert pentru cerinţa 
rezistenţă mecanică şi 
stabilitate va întocmi un 
raport tehnic de 
inspecţie care, prin grija 
proprietarului, va fi 
comunicat 
inspectoratului judeţean 
în construcţii în a cărui 
arie teritorială este 
situată construcţia, din 
care să rezulte faptul că 
menţinerea utilizării 
acestora nu prezintă un 
grad de pericol public 
datorat factorilor de risc 
naturali, fenomene 

 
 
 
 
Modificare necesară 
pentru claritatea şi 
corectitudinea 
exprimării. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificare necesară 
pentru claritatea şi 
corectitudinea 
exprimării. 
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nr.10/1995 privind calitatea în 
construcţii, cu modificările 
ulterioare, pot constitui infracţiuni.” 

meteorologice 
periculoase, seisme şi 
altele, care să poată 
genera consecinţe 
grave: pierderi de vieţi 
omeneşti, vătămare 
gravă a integrităţii 
corporale ori a sănătaţii 
uneia sau mai multor 
persoane, distrugerea 
totală sau parţială a 
unor bunuri ori alte 
consecinţe deosebit de 
grave care, potrivit 
dispoziţiilor art.35 din 
Legea nr.10/1995 
privind calitatea în 
construcţii, 
republicată, pot 
constitui infracţiuni.” 
 
(Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.    
 
 Art. 6 - Pentru 
amplasarea mijloacelor de 
publicitate care nu necesită 
fundaţii utilizate în cadrul unor 
campanii publicitare şi/sau 
activităţi de promovare ce nu 
depăşesc 30 de zile, care se 

 5. Articolul 6 va avea 
următorul cuprins: 
 „Art.6.- În cazul amplasării 
mijloacelor de publicitate temporare 
pe pământ, care nu necesită 
fundaţii, în cadrul unor campanii 
publicitare şi/sau activităţi de 
promovare ce nu depăşesc 30 de 
zile şi care se desfăşoară pe 

Devine punctul 8 
 nemodificat 
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desfăşoară pe domeniul public 
sau privat al statului ori al 
unităţii administrativ-
teritoriale, ori pe proprietatea 
privată a persoanelor fizice şi 
juridice, în condiţiile prezentei 
legi, autoritatea administraţiei 
publice locale poate emite 
avize pentru publicitate 
temporara, la cererea 
solicitanţilor. 

domeniul public sau privat al statului 
şi/sau al unitaţilor administrativ-
teritoriale ori pe proprietatea privată 
a persoanelor fizice şi/sau juridice, 
în condiţiile prezentei legi, 
autoritatea administraţiei publice 
locale poate aproba, la cererea 
solicitanţilor, amplasarea unor astfel 
de mijloace de publicitate 
temporară.” 

11.    
 
 Art. 7 - Perioada de 
valabilitate a avizului pentru 
publicitate temporară 
prevăzută la art. 6 este de 
maximum 30 de zile şi poate fi 
prelungită o singură dată, la 
cererea solicitantului, pentru o 
perioadă cel mult egală cu cea 
aprobată iniţial. 
 

 6. Articolul 7 va avea 
următorul cuprins: 

„Art.7.- (1) Aprobarea 
pentru construcţia mijlocului de 
publicitate temporară, potrivit 
dispoziţiilor art.6, se poate da 
pentru o perioada de cel mult 30 de 
zile şi poate fi prelungită doar o 
singură dată, la cererea 
solicitantului, pentru o perioada 
cel mult egală cu cea aprobată 
iniţial. 
          (2) La expirarea perioadei de 
aprobare a mijlocului de publicitate 
temporară, solicitantul are obligaţia 
de a desfiinţa construcţia şi de a 
aduce amplasamentul pe care a fost 
montată aceasta la starea lui iniţială, 
în caz contrar primarul/primarul 
general al municipiului Bucureşti va 
proceda potrivit prevederilor art.5 
alin.(2).” 

Devine punctul 9 
nemodificat 
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12.   Art.8 
 
        (2) În cadrul 
regulamentului local de 
publicitate, pentru fiecare 
categorie de zonă se vor stabili 
amplasamentele şi categoriile 
de mijloace de publicitate 
admise. 

 7. La articolul 8, alineatul 
(2) va avea următorul cuprins: 
          „(2) Prin regulamentul local 
de publicitate se vor stabili, pe zone, 
atât amplasamentele, cât şi 
categoriile de mijloace de publicitate 
admise pe zonele respective.” 

Devine punctul 10 
nemodificat 

 

 
 
 
 

13.   Art.9 
  
 
  (4) În cadrul zonelor de 
publicitate restrânsă pot fi 
delimitate zone în care este 
interzisă amplasarea de 
mijloace de publicitate, cu 
excepţia firmelor. 

 

   8. La articolul 9, alineatul 
(4) va avea următorul cuprins: 
 

„(4) În cadrul zonelor de 
publicitate restrânsă pot fi 
delimitate spaţii în care este 
interzisă amplasarea mijloacelor de 
publicitate, cu excepţia firmelor. În 
aceste spaţii, forma şi 
dimensiunea firmelor vor fi 
avizate de către arhitectul şef 
şi/sau persoana cu atribuţii de 
urbanism din cadrul unităţii 
administrativ-teritoriale.” 

Devine punctul 11 
nemodificat 

 

 

14.   Art.10 
 
 
  (2) Pentru zonele de 
publicitate lărgită, autorităţile 
administraţiei publice locale au 
obligaţia, prin regulamentele 
locale de publicitate şi prin 
autorizaţiile de construire 
emise, să asigure coerenţa 

   9. La articolul 10, alineatul 
(2) va avea următorul cuprins: 
 
  „(2) Pentru zonele de 
publicitate lărgită, potrivit 
regulamentelor locale de publicitate 
sau prezentei legi, autorităţile 
administraţiei publice locale au 
obligaţia ca, prin autorizaţiile de 
construire emise şi/sau aprobările 

Devine punctul 12 
nemodificat 

 

 



  

 16 

imaginii urbane. 
 

date, să asigure coerenţa imaginii 
urbane.” 

15.    
 
 
 
 
 
 
 Art. 11 (1)  
 a) iniţiază, în baza 
documentaţiilor de urbanism 
aprobate, delimitarea în cadrul 
teritoriului administrat, a 
zonelor de publicitate lărgită şi 
respectiv a zonelor de 
publicitate restrânsă, precum şi 
elaborarea regulamentului local 
de publicitate; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 13. La articolul 
11, alineatul (1) litera 
a) se modifică şi va 
avea următorul 
cuprins: 
 
 a) iniţiază, in baza 
documentatiilor de 
urbanism aprobate, 
delimitarea in cadrul 
teritoriului administrat, a 
zonelor de publicitate 
largita si respectiv a 
zonelor de publicitate 
restransa, precum si 
elaborarea 
regulamentului local de 
publicitate sau 
amendarea 
regulamentului local 
de publicitate deja 
aprobat; 
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

 
 
 
 
 

Modificarea art. 11 
in integralitate fata 
de lege si fata de 
propunerea initiala 
de modificarea este 
necesara, atat 
pentru corelarea cu 
dispozitiile legii in 
raport cu 
propunerile de 
modificare, cat si  
pentru respectarea  
aceluiasi principiu 
al autonomiei 
locale consacrat de  
art. 120 din 
Constitutia 
Romaniei si art. 2, 
art. 3 si art. 10 din 
Legea nr. 
215/2001 a 
administratiei 
publice locale si 
pentru a se inlesni 
activitatea 
departamentelor de 
specialitate si in 
cadrul comisiilor 
special constituite 
in ceea ce priveste 
procedura de lucru. 
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   10. La articolul 11 
alineatul (1), după litera b) se 
introduce o nouă literă, lit.b1), 
cu următorul cuprins: 
 „b1) stabileşte spaţiile în 
cadrul zonelor în care este 
interzisă amplasarea mijloacelor 
de publicitate, cu excepţia 
firmelor.” 

 
 
 

Se elimină. 
 

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 

 
 

Nu este clară 
distincția 
între ”zone” 
și ”spații”. Dacă 
este vorba de 
identificarea 
spațiilor 
comerciale, trebuie 
formulat în 
consecință. 
 

16.   Art.11 
 
 
 
 
 (3) Grupul de lucru va fi 
constituit după cum urmează: 
 a) 3 reprezentanţi din 
instituţia arhitectului 
şef/departamentul specializat 
privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul, din aparatul de 
specialitate, direcţia tehnică, 
direcţia de patrimoniu sau de 
administrare a domeniului 
public; 
 b) 4 specialişti atestaţi 
din domeniul arhitecturii, 
urbanismului şi amenajării 
teritoriului, peisajului 
recomandaţi de Ordinul 
Arhitecţilor din România şi de 
Registrul Urbaniştilor din 

 11. La articolul 11, alineatul 
(3) va avea următorul cuprins: 
 
 
 
 „(3) Grupul de lucru va fi 
constituit după cum urmează: 
       a) pentru municipii, oraşe şi 
comunele cu monumente înscrise în 
lista patrimoniului naţional/UNESCO: 
       - 3 reprezentanţi din instituţia 
arhitectului şef/departamentul 
specializat privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul din aparatul 
de specialitate, direcţia tehnică, 
direcţia de patrimoniu sau de 
administrare a domeniului public; 
       - 3 specialişti atestaţi după cum 
urmează: 2 arhitecţi cu drept de 
semnătură acordat, conform legii, de 
Ordinul Arhitecţilor din România, şi 
un specialist atestat de Registrul 

 14. La articolul 
11, alineatul (3) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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România; 
 c) un reprezentant al 
direcţiei judeţene pentru 
cultură, respectiv a 
municipiului Bucureşti; 
 d) un reprezentant al 
agenţiei judeţene pentru 
protecţia mediului, respectiv a 
municipiului Bucureşti; 
 e) un reprezentant al 
poliţiei rutiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbaniştilor din România în domeniul 
urbanismului şi peisajului; 
         - un reprezentant al direcţiei 
judeţene pentru cultură şi 
patrimoniu cultural naţional; 
 
 
 
 
         - un reprezentant al agenţiei 
judeţene pentru protecţia mediului;  
         - un reprezentant al poliţiei 
rutiere; 
          b) pentru celelalte comune: 
       - un reprezentant din instituţia 
arhitectului şef/departamentul 
specializat privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, din 
aparatul de specialitate, direcţia 
tehnică, direcţia de patrimoniu sau 
de administrare a domeniului public; 
       - un specialist atestat de 
Ordinul Arhitecţilor din România şi 
de Registrul Urbaniştilor din 
România în domeniul arhitecturii, 
urbanismului şi amenajării 
teritoriului şi peisajului; 
         - un reprezentant al direcţiei 
judeţene pentru cultură şi 
patrimoniu cultural naţional; 
 
 
 
 

 
 
         - un reprezentant 
al direcţiei judeţene 
pentru cultură, 
respectiv a 
municipiului 
Bucureşti; 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
         - un reprezentant 
al direcţiei judeţene 
pentru cultură, 
respectiv a 
municipiului 
Bucureşti; 
 

 
 
Având în vedere 
art.I pct.14 din 
Hotărârea 
Guvernului 
nr.21/2013 pentru 
modificarea şi 
completarea 
Hotărârii 
Guvernului 
nr.90/2010 privind 
organizarea şi 
funcţionarea 
Ministerului Culturii 
şi Patrimoniului 
Naţional, 
sintagma ”direcţii 
judeţene pentru 
cultură şi 
patrimoniul cultural 
naţional, respectiv  
a municipiului 
Bucureşti” s-a 
înlocuit cu 
sintagma ”direcţii 
judeţene pentru 
cultură, respectiv  
a municipiului 
Bucureşti” 
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       - un reprezentant al agenţiei 
judeţene pentru protecţia mediului; 
        - un reprezentant al poliţiei 
rutiere.” 

Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
(Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului) 

 
17.    

 
 
 
   Art.12 - (1) Amplasamentele 
aflate în proprietatea sau în 
administrarea unităţilor 
administrativ-teritoriale 
destinate montării mijloacelor 
de publicitate vor fi 
închiriate/concesionate prin 
licitaţie publică organizată 
în condiţiile legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Licitaţiile pentru 
amplasamentele prevăzute la 
alin. (1) se organizează pe 
zone de publicitate sau/şi tipuri 
de mijloace de publicitate, 
stabilite în conformitate cu 

 12. Articolul 12 va avea 
următorul cuprins: 
 
 
        „Art.12.-(1) Concesionarea 
sau închirierea spaţiilor publicitare 
din amplasamentele aflate în 
proprietatea privată sau în 
administrarea unităţilor 
administrativ-teritoriale din 
municipii, oraşe şi comune ori a 
altor instituţii publice, regii 
autonome şi societăţi naţionale cu 
capital majoritar de stat se va face 
în condiţiile legii. 
  
 
 
 
        (2) Unităţile administrativ -
teritoriale sunt obligate să 
organizeze procedura privind 
atribuirea prin concesionare sau 
închiriere a spaţiilor publicitare din 
amplasamentele stabilite prin 
regulamentele locale de publicitate, 

         15. Articolul 12 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
       Art.12.-(1) 
Concesionarea, 
închirierea sau 
asocierea în 
participaţie a 
amplasamentelor şi a 
mijloacelor de 
publicitate se va face 
de către autorităţile 
administraţiei publice 
locale în condiţiile legii. 

 
(Autor: dep. Vasile 

Horga - PNL) 
 
  (2) Unităţile 
administrativ-teritoriale 
sunt obligate să 
organizeze procedura 
privind atribuirea prin 
concesionare, închiriere 
sau asociere în 
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regulamentul local de 
publicitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (3) Autorităţile 
administraţiei publice locale au 
obligaţia de a asigura accesul 
nediscriminatoriu al tuturor 
operatorilor de publicitate la 
utilizarea amplasamentelor 
stabilite prin regulamentul local 
de publicitate. 
  

pe zone de publicitate şi/sau tipuri 
de mijloace de publicitate, cu 
respectarea procedurilor legale 
privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de 
servicii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      (3) Organizatorii procedurii de 
concesionare/închiriere a spaţiilor 
comerciale în condiţiile alin.(1) şi (2) 
sunt obligaţi să prevadă, în caietele 
de sarcini, obligaţia ofertanţilor 
declaraţi câştigători de a asigura 
accesul nediscriminatoriu al tuturor 
operatorilor de publicitate la 
utilizarea amplasamentelor stabilite 
prin regulamentul local de 
publicitate.” 
 

participaţie a 
amplasamentelor şi 
mijloacelor de 
publicitate stabilite prin 
regulamentele locale de 
publicitate, pe zone de 
publicitate şi/sau tipuri 
de mijloace de 
publicitate, cu 
respectarea procedurilor 
legale privind atribuirea 
contractelor de achiziţie 
publică. 

(Autor: dep. Vasile 
Horga - PNL) 

 
      (3) Organizatorii 
procedurii de 
concesionare, închiriere 
sau asociere în 
participaţie a spaţiilor 
comerciale în condiţiile 
alin.(1) şi (2) sunt 
obligaţi să prevadă, în 
caietele de sarcini, 
obligaţia ofertanţilor 
declaraţi câştigători de a 
asigura accesul 
nediscriminatoriu al 
tuturor operatorilor de 
publicitate la utilizarea 
amplasamentelor 
stabilite prin 
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regulamentul local de 
publicitate.” 
 

(Autor: dep. Vasile 
Horga - PNL) 

18.    
 
 
 
 Art. 13 - (1) Publicitatea 
este permisă atât pe domeniul 
public sau privat al statului şi al 
unităţii administrativ-
teritoriale, cât şi pe 
proprietatea privată a 
persoanelor fizice sau juridice, 
cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare. 
 
  (2) În cazul 
construcţiilor-suport pentru 
mijloace de publicitate, 
indiferent de regimul de 
proprietate al imobilelor pe 
care sunt amplasate, este 
obligatorie afişarea de 
materiale publicitare pe 
întreaga perioadă de menţinere 
în amplasament a acestora. 
 

 13. La articolul 13, 
alineatele (1) şi (2) vor avea 
următorul cuprins: 
 
       „Art.13. (1) Amplasarea 
mijloacelor de publicitate se 
poate face atât pe domeniul 
public sau privat al statului şi al 
unităţilor administrativ-
teritoriale, cât şi pe proprietatea 
privată a persoanelor fizice sau 
juridice, cu acordul acestora şi 
cu respectarea prevederilor 
legale. 
        (2) Pe întreaga perioadă de 
valabilitate a autorizării 
construcţiilor-suport pentru 
mijloacele de publicitate, 
indiferent de regimul de 
proprietate al imobilelor sau 
terenurilor pe care acestea sunt 
amplasate, proprietarul 
construcţiei-suport are obligaţia 
afişării permanente de materiale 
publicitare.” 
 
 
 

 Devine punctul 16 
nemodificat 
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19.    
 
 
 
 
 

__________________ 

 14. La articolul 13, după 
alineatul (3) se introduce un nou 
alineat, alin.(31), cu următorul 
cuprins: 
 
 

„(31) Primarul sau primarul 
general al municipiului Bucureşti 
este obligat să ceară proprietarului 
mijlocului de publicitate desfiinţarea 
construcţiei-suport pentru mijlocul 
de publicitate, atunci când constată 
lipsa afişării materialelor publicitare 
pe o perioadă mai mare de 30 de 
zile.” 

 17. La 
articolul 13, după 
alineatul (3) se 
introduce un nou 
alineat, alineatul (4), 
cu următorul cuprins: 
 „(4) Primarul 
sau primarul general al 
municipiului Bucureşti 
este obligat să ceară 
proprietarului mijlocului 
de publicitate 
desfiinţarea construcţiei-
suport pentru mijlocul 
de publicitate, atunci 
când constată lipsa 
afişării materialelor 
publicitare pe o perioadă 
mai mare de 60 de 
zile.” 
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD şi 

dep. Vasile Horga - PNL) 

Completarea art. 
13 cu alin. (31) 
este necesara 
avand in vedere ca, 
in practica s-a 
dovedit ca este 
necesara o 
perioada mai mare 
de timp pentru a se 
putea asigura 
corespondenta cu 
autoritatea 
administratiei 
publice locale in 
vederea stabilirii 
oportunitatii afisarii 
de materiale 
potrivit alin. (3) al 
art. 13 din lege. 
 
 
 
 
 
 

20.   Art. 15 alin.(1)  
 
 
 
 
   j) în incinta şi pe 
elementele de împrejmuire a 
cimitirelor, lăcaşurilor de cult, a 

 15. La articolul 15 
alineatul (1), literele j), n) şi o) 
şi alineatul (5) vor avea 
următorul cuprins: 
 

„j) în incinta şi pe 
elementele de împrejmuire a 

Devine punctul 18 
nemodificat 
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scuarurilor, parcurilor şi 
grădinilor publice; 
 

.......................... 
  n) pe stâlpii de 
susţinere a elementelor de 
semnalizare rutieră sau de 
circulaţie; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 o) în zona de protecţie a 
autostrăzilor; 
 
 
 
 
 
 ................................. 
 (5) În situaţia în care pe 
faţada sau pe calcanul unei 
clădiri sunt amplasate mai 
multe mijloace de publicitate în 
afară de firme, acestea vor fi 
realizate în mod unitar, fiind 
obligatoriu de acelaşi tip şi de 
aceleaşi dimensiuni, fiind 
încadrate simetric pe faţada 
sau pe calcanul respectiv. 

cimitirelor, lăcaşurilor de cult, 
troiţelor, scuarurilor, parcurilor şi 
grădinilor publice; 

......................... 
n) pe semnele de circulaţie, 

inclusiv pe stâlpii de susţinere a 
elementelor de semnalizare rutieră 
sau de circulaţie, pe stâlpii de 
alimentare cu energie electrică, pe 
stâlpii de iluminat public, pe stâlpii 
de susţinere a elementelor de 
transport public, pe stâlpii de 
telecomunicaţii sau orice alt tip de 
stâlpi amplasaţi în localităţi sau de-a 
lungul arterelor de circulaţie; 

o) în zona de protecţie a 
autostrăzilor, pe benzile metalice 
de delimitare a sensurilor de 
circulaţie a autostrăzilor sau 
drumurilor naţionale expres, precum 
şi pe benzile laterale de protecţie a 
sensurilor de circulaţie; 

.................................. 
           (5) Atunci când, pe faţada 
sau calcanul unei clădiri, pot fi 
amplasate mai multe mijloace de 
publicitate, cu excepţia firmelor, 
acestea vor fi realizate unitar, ca 
tip, dimensiune şi încadrare 
simetrică, pe faţada sau calcanul 
clădirii.” 
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21.    
 

 
 Art. 16 - Amplasarea 
mijloacelor de publicitate la o 
distanţă mai mică de 3,00 m 
faţă de limita de proprietate a 
imobilelor proprietate privată a 
persoanelor fizice şi/sau 
juridice se va realiza doar cu 
acordul proprietarilor acestor 
imobile şi astfel încât să nu 
afecteze accesul şi utilizarea 
acestora. 
 

  16. Articolul 16 va avea 
următorul cuprins: 
  
          „Art.16.- Se interzice 
amplasarea mijloacelor de 
publicitate la o distanţă mai mică de 
3,00 m faţă de limita de proprietate 
a imobilelor sau terenurilor private 
ale persoanelor fizice şi/sau juridice, 
fără acordul scris al proprietarilor, şi 
numai dacă, prin această amplasare, 
nu se afectează accesul şi utilizarea 
fără îngrădire a proprietăţii şi/sau nu 
se estompează în niciun fel 
vizibilitatea din şi înspre 
proprietate.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 19. Articolul 16 se 
modifica si va avea 
urmatotul cuprins: 
          „Art.16.- Se 
interzice amplasarea 
mijloacelor de 
publicitate la o distanţă 
mai mică de 2,00 m 
faţă de limita de 
proprietate a imobilelor 
sau terenurilor private 
ale persoanelor fizice 
şi/sau juridice, fără 
acordul scris al 
proprietarilor, şi numai 
dacă, prin această 
amplasare, nu se 
afectează accesul şi 
utilizarea fără îngrădire 
a proprietăţii şi/sau nu 
se estompează în niciun 
fel vizibilitatea din şi 
înspre proprietate.” 
 
(Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului) 

 

22.    
 
 Art. 20 - (1) Pe faţada 
spaţiilor comerciale de la 
parterul imobilelor de locuit se 
pot amplasa, alături de firme, 

 17. La articolul 20, alineatul 
(1) va avea următorul cuprins: 

„Art.20.- (1) Pe faţada 
spaţiilor comerciale de la parterul 
imobilelor de locuit se pot amplasa, 
alături de firme, şi alte mijloace de 

Devine punctul 20 
nemodificat. 
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şi alte mijloace de publicitate 
cu respectarea prevederilor 
referitoare la autorizarea şi 
executarea firmelor. 

publicitate, cu acordul proprietarilor 
şi cu respectarea prevederilor 
referitoare la autorizarea şi 
executarea firmelor.” 

23.    
 
 
 
 Art. 22 - Este interzisă 
amplasarea mijloacelor de 
publicitate luminoase pe 
suporturile existente care 
nu au fost destinate 
publicităţii, cum sunt; 
stâlpii de telecomunicaţii 
şi/sau electricitate, 
instalaţiile de iluminat 
public, instalaţiile de 
semaforizare. 

 

   21. Articolul 22 
se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
 
 „Art. 22.- (1) 
Este interzisa 
amplasarea oricarui 
mijloc de publicitate 
pe stalpii de 
telecomunicatii din 
lemn si/sau pe cei 
special destinati 
sustinerii 
semafoarelor.  
 (2) Este permisa 
amplasarea de mijloace 
publicitare pe stalpii de 
iluminat, pe stalpii 
special construiti pentru 
sustinerea de cabluri de 
alimentare electrica a 
retelei de transport in 
comun si/sau pe alti 
stalpi ce permit 
amplasarea de mijloace 
publicitare,  numai cu 
avizul autoritatii 
administratiei publice 
locale si avizul 

Modificarea alin. 1 
al art. 22, fata de 
lege, este necesara 
pentru a nu se crea 
discriminari intre 
operatorii de 
publicitate in raport 
cu tipul mijlocului 
de publicitate 
pentru care 
amplasarea este 
permisa. 
 
 
Completarea art. 
22 cu alin. (2) este 
necesara deoarece, 
atat autoritatea 
administratiei 
publice locale, cat 
si proprietarul sau 
administratorul 
stalpului trebuie 
sa-si dea acordul 
pentru amplasarea 
mijloacelor de 
publicitate de 
aceste constructii. 
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detinatorului/proprietaru
lui sau administratorului 
stalpului. 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

24.    
 
 
 
 Art. 23 - (1) Pot fi 
amplasate panouri publicitare, 
ecrane şi publicitate luminoasă 
pe calcane, pe faţade, pe 
terase ori acoperişuri ale 
clădirilor, astfel încât sistemele 
lor de prindere să nu constituie 
o sursă de accidente şi să nu 
afecteze structura de rezistenţă 
şi funcţionarea optimă a 
clădirilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    22. La articolul 
23, alineatul (1) se 
modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
 Art.23 - (1) Pot fi 
amplasate panouri 
publicitare si publicitate 
luminoasa pe faţade, pe 
terase ori acoperişuri ale 
clădirilor, astfel încât 
sistemele lor de prindere 
să nu constituie o sursă 
de accidente şi să nu 
afecteze structura de 
rezistenţă şi 
funcţionarea optimă a 
clădirilor. 
 
 (Autori: dep. Laurenţiu 

Nistor şi dep. Marcel 
Ciolacu -Grup  

parlamentar al PSD) 
 

 23. La articolul 
23, după alineatul (1) 
se introduc două 

 
 
 
 
Modificarea alin. 
(1) al art. 23, fata 
de lege, este 
necesara deoarece, 
mijloacele de 
publicitate trebuie 
sa fie tratate 
separat in functie 
de elementele 
componente, 
structura si 
greutatea acestora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completarea art. 
23 cu alin. (11) si 
(12), fata de lege, 
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alineate noi, alin. (11) 
și (12), cu următorul 
cuprins: 
 (11) Pot fi 
amplasate ecrane 
publicitare, care sa fie 
dotate cu sisteme care 
sa permita modificarea 
intensitatii luminilor, pe 
calcane, pe faţade, pe 
terase ori acoperişuri ale 
clădirilor, astfel încât 
sistemele lor de prindere 
să nu constituie o sursă 
de accidente şi să nu 
afecteze structura de 
rezistenţă şi 
funcţionarea optimă a 
clădirilor si de 
asemenea, prin 
intensitatea luminii si 
frecventa succedarii  
imaginilor derulate sa nu 
existe riscul perturbarii 
circulatiei rutiere in zona 
in care sunt amplasate, 
in acest sens fiind 
obligatoriu avizul emis 
de Politia rutiera. 
 (12) Proprietarii 
ecranelor publicitare 
amplasate potrivit alin. 
(11) sunt obligati, ca pe 

este necesara in 
raport cu 
modificarea alin. 
(1) al art. 23.  
Totodata, pentru a 
reduce riscurile ce 
pot aparea din 
cauza intensitatii 
luminilor acestor 
mijloace de 
publicitate este 
necesar sa se 
poata regla 
intensitatea 
acestora. De 
asemenea, este 
necesara 
completarea si 
pentru ca ecranele 
pot perturba 
circulatia rutiera si 
ca atare,  Politia 
rutiera trebuie sa 
verifice conditiile 
impuse de aceste 
texte. 
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  (5) Sunt exceptate de la 
prevederile prezentei legi 
ecranele publicitare care fac 
parte integrantă din faţadele 
clădirilor şi care au fost 
autorizate împreună cu 
acestea, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
 

timp de noapte, sa 
reduca intensitatea 
luminii acestor mijloace 
de publicitate cu 35%.” 
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu -Grup 
parlamentar al PSD) 

 
 24. La articolul 
23, alineatul (5) se 
abrogă. 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu -Grup 
parlamentar al PSD) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abrogarea alin. (5) 
al art. 23 este 
necesara deoarece, 
prin mentierea 
acestuia s-ar crea o 
discriminare 
evidenta intre 
operatorii de 
publicitate – Legea 
concurenței 
nr.21/1996  

25.    Art. 26   
 
 
 
  (2) Pe un stâlp se poate 
amplasa un singur panou, iar 
proiecţia la sol a panoului se va 
situa în afara gabaritului 
carosabilului. 

 

          25. La articolul 
26, alineatul (2) se 
modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
 „(2) Pe un stalp 
se pot amplasa 
maximum doua mijloace 
publicitare, obligatoriu 
de aceiasi dimensiune si 
simetric asezate de o 
parte si de alta a 
stalpului, iar proiectia la 
sol a fiecarui mijloc de 

 
 
 
 
Modificarea alin. 
(2) al art. 26, fata 
de lege, este 
necesara avand in 
vedere ca inaltimea 
stalpilor permite 
amplasarea a doua 
mijloace de 
publicitate, iar prin 



  

 29 

publicitate se va situa in 
afara gabaritului 
carosabilului.” 
 
 (Autori: dep. Laurenţiu 

Nistor şi dep. Marcel 
Ciolacu -Grup 

parlamentar al PSD) 

limitarea impusa de 
lege se ingradeste 
dreptul 
proprietarului 
stalpului de a 
obtine venituri.  

26.     
 
 
 

_________________ 
 

   26. La articolul 
27, după alineatul (1) 
se introduce un nou 
alineat, alineatul (11), 
cu următorul cuprins: 
 „(11) Ecranele 
publicitare amplasate pe 
sol trebuie sa respecte 
conditiile tehnice 
referitoare la 
luminozitate si frecventa 
succedarii  imaginilor 
derulate pentru a nu 
exista riscul perturbarii 
circulatiei rutiere in zona 
in care sunt amplasate, 
fiind necesar un aviz de 
la politia rutiera si 
respectarea conditiilor 
tehnice prevazute la art. 
23 alin. (11) si alin. (12). 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu -Grup 
parlamentar al PSD) 

 
 
 
 
 
Completarea art. 
27 cu  alin. (11), 
fata de lege, este 
necesara  in raport 
cu modificarea alin. 
(1) al art. 27. De 
asemenea, este 
necesara 
completarea si 
pentru ca ecranele 
pot perturba 
circulatia rutiera si 
ca atare,  Politia 
rutiera trebuie sa 
verifice conditiile 
impuse de acest 
text. 
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27.    Art. 28 - (1) Pe străzile 
de categoria I, II şi III, 
conform clasificării prevăzute 
de legislaţia în vigoare privind 
regimul drumurilor, se pot 
amplasa panouri publicitare în 
următoarele condiţii: 
a) la distanţă de minimum 
4,00 m faţă de limita 
carosabilului, în cazul în care 
nu există trotuar; 
b) la distanţă de minimum 
1,00 m faţă de limita dinspre 
carosabil a spaţiului verde de 
pe trotuar, fără a împiedica 
circulaţia pietonilor; 
c) la minimum 2,50 m înălţime 
de la sol, pentru panourile cu 
suprafaţa utilă mai mare de 
2,50 mp per faţă. 
 
 
  (2) Panourile de mici 
dimensiuni, respectiv cu 
suprafaţa maximă de 2,20 mp 
se amplasează la o distanţă de 
cel puţin 25,00 m între 
panouri. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27. La articolul 
28, alineatele (1) - 
(3) se modifică şi vor 
avea următorul 
cuprins: 
  Art.28 - (1) Pe 
strazile de categoria I, II 
si III, conform clasificarii 
prevazute de legislatia in 
vigoare privind regimul 
drumurilor, se pot 
amplasa panouri 
publicitare cu 
respectarea legii si a 
regulamentelor locale 
de publicitate. 
 
 (Autori: dep. Laurenţiu 

Nistor şi dep. Marcel 
Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
 

  (2) Panourile de 
mici dimensiuni, 
respectiv cu suprafaţa 
maximă de 2,20 mp se 
amplasează la o distanţă 
de cel puţin 25,00 m pe 
sens între panouri 
(succesiune/cascada 
pe sens de panouri).  

 
 

 
 
 
 
 
Modificarea 
alineatelor (1), (2), 
(3) ale art. 28, fata 
de lege, este 
necesara  deoarece 
adaptarea 
distantelor, si 
dimensiunilor se 
impune luand in 
considerare 
climatul urbanistic 
si realitatea retelei 
stradale 
(bulevarde, strazi, 
trotuare). 
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  (3) Panourile de mari 
dimensiuni, respectiv cu 
suprafaţa maximă de 12,00 
mp, se amplasează la o 
distanţă de ce puţin 50,00 m 
între panouri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (4) În situaţia în care 
ansamblul de mijloace de 
publicitate este constituit dintr-
o succesiune de panouri 
publicitare de diferite 
dimensiuni dispuse în orice 
combinaţie, distanţa dintre 
panouri va fi de minimum 
50,00 m. 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

 
        (3) Panourile de 
mari dimensiuni, 
respectiv cu suprafaţa 
maximă de 36,00 mp, 
se amplasează la o 
distanţă de cel puţin 
40,00 m pe sens între 
panouri (succesiune/ 
cascada pe sens de 
panouri). 
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

         28. La articolul 
28, alineatul (4) se 
abrogă. 

 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

 
          29. La articolul 
28, alineatul (5) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abrogarea alin. (4) 
al art. 28 este 
necesara avand in 
vedere propunerile 
de modificare ale  
alineatelor (1), (2), 
(3) si (5) ale art. 
28. 
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 (5) Sunt exceptate de la 
prevederile alin. (1)-(4) 
mijloacele de publicitate 
amplasate în interiorul 
incintelor centrelor comerciale, 
supermagazinelor, 
hipermagazinelor, parcurilor 
comerciale, parcurilor 
industriale, astfel definite în 
conformitate cu legislaţia în 
vigoare. 

        (5) Sunt exceptate 
de la prevederile alin. 
(1)-(3) mijloacele de 
publicitate amplasate în 
interiorul incintelor 
centrelor comerciale, 
supermagazinelor, 
hipermagazinelor, 
parcurilor comerciale, 
parcurilor industriale, 
astfel definite în 
conformitate cu 
legislaţia în vigoare.   

Tehnică legislativă. 
Este necesară 
modificarea alin. 
(5) pentru că s-a 
abrogat alin. (4) si 
exista trimitere la 
alin. (4) abrogat. 

28.    Art. 30. -   De-a lungul 
drumurilor de interes naţional, 
judeţean, precum şi a arterelor 
de centură, conform clasificării 
prevăzute de legislaţia în 
vigoare privind regimul 
drumurilor, în cadrul zonei de 
protecţie a acestora se pot 
amplasa panouri publicitare, în 
următoarele condiţii:   

............................................. 
   b) cu distanţa de minimum 
50,00 m între două panouri 
publicitare, pe sectoarele de 
drum din intravilan;   
   c) cu distanţa de minimum 
100,00 m între două panouri 
publicitare, pe sectoarele de 
drum din extravilan;   
 

   30.  La articolul 
30, literele b) - d) și 
f) se modifica si vor 
avea urmatorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 b) cu distanta de 
minimum 30,00 m intre 
doua panouri publicitare 
pe sectoarele de drum 
din intravilan; 
 c) cu distanta de 
minimum 50,00 m intre 
doua panouri publicitare, 
pe sectoarele de drum 
din extravilan; 

Modificarea art. 30, 
fata de lege, este 
necesara  avand in 
vedere realitatea 
existenta in teren 
si anume aceea ca, 
in intravilan nu 
sunt viabile 
distantele si 
limitarile de 
inaltime impuse 
deoarece, 
infrastructura 
existenta nu 
permite 
implementarea 
conditiilor impuse 
initial in lege. 
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   d) la minimum 100,00 m 
faţă de intersecţiile cu 
drumurile laterale cu mai mult 
de 4 benzi de circulaţie;   
   ................................. 
 
 
   f) la minimum 100,00 m 
faţă de intersecţiile 
semaforizate.   
 

 d) la minimum 
50,00 m fata de 
intersectiile cu drumurile 
laterale cu mai mult de 
patru benzi de circulatie; 

......................... 
 f) la minimum 
50,00 m fata de 
intersectiile 
semaforizate.  
  
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.    
 
 
 
 Art. 32. -   (1) Panourile 
şi ecranele publicitare 
amplasate pe sol în intravilanul 
localităţilor vor avea 
următoarele dimensiuni: 1,20 
x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, 
respectiv 4,00 x 3,00 m.  
 
 
 
 (2) În extravilanul 
localităţilor pot fi amplasate 
panouri publicitare pe zona de 
protecţie a drumurilor publice, 

   31. Articolul 32 
se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
 
 Art. 32. -   (1) 
Panourile si ecranele 
publicitare amplasate pe 
sol in intravilanul 
localitatilor vor putea 
avea suprafete diferite 
in functie de 
prevedrile 
regulamentului local 
de publicitate.’’ 
 (2) În extravilanul 
localităţilor pot fi 
amplasate panouri 
publicitare pe zona de 

Modificarea alin. 
(1) si (2) ale art. 
32, fata de lege, 
este necesara  
pentru respectarea 
principiului 
autonomiei locale 
consacrat de art. 
120 din Constitutia 
Romaniei si art. 2, 
art. 3 si art. 10 din 
Legea nr. 
215/2000 a 
administratiei 
publice locale. 
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având dimensiunea de 8,00 x 
4,00 m, iar în afara acestora 
şi panouri de 14,00 x 4,00 
m.   

protecţie a drumurilor 
publice, având 
dimensiunea de 10,00 x 
4,00 m. 
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

30.    
 
 
 
 
 Art. 33. -   Pe 
trotuarele/spaţiile pietonale cu 
o lăţime de cel puţin 2,25 m se 
pot amplasa panouri publicitare 
mobile pliante, având ca scop 
promovarea comercială, 
comunicarea de tarife sau 
acţiuni promoţionale, specifice 
activităţii desfăşurate de 
beneficiarul publicităţii, în 
următoarele condiţii:   
 
 

   32. La articolul 
33, partea 
introductivă se 
modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
 Art. 33. - Pe 
trotuarele/spatiile 
pietonale cu o latime de 
cel putin 2,00 m se pot 
amplasa panouri 
publicitare mobile 
pliante, avand ca scop 
promovarea comerciala, 
comunicarea de tarife 
sau actiuni 
promotionale, specifice 
activitatii desfasurate de 
beneficiarul publicitatii, 
in urmatoarele conditii: 
  
 (Autori: dep. Laurenţiu 

Nistor şi dep. Marcel 
Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD)   

 
 
 
 
 
Modificarea art. 33, 
fata de lege, este 
necesara  avand in 
vedere realitatea 
existenta in teren 
si anume aceea ca 
spatiile pietonale 
sunt mai mici de 
2,25 m,  iar 
mentinerea unei 
astfel de norme nu 
va putea fi pusa in 
aplicare. 
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31.    
Art. 34   
 
 
 (2) Adăposturile 
destinate publicului şi staţiile 
de autobuz pot fi utilizate ca 
suport de publicitate pentru 
panouri unitare de maximum 
2,20 mp; în cazul în care 
sunt amplasate mai multe 
panouri sau panouri cu 
două feţe utile, suprafaţa 
totală de publicitate nu va 
depăşi 4,50 mp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    33. La articolul 
34, alineatul (2) se 
modifica si va avea 
urmatorul cuprins:  
 
 (2) Adaposturile 
destinate publicului si 
statiile de autobuz pot fi 
utilizate ca suport de 
publicitate pentru 
panourile amplasate pe 
acestea sau care fac 
parte din componenta 
acestora. 
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

 
 34. La articolul 
34, după alineatul (2) 
se introduce un nou 
alineat, alin. (21), cu 
urmatorul cuprins: 
 „(21) Sunt 
exceptate de la 
prevederile prezentei 
sectiuni 
suporturile/panourile 
publicitare care sunt 
incluse in adaposturile 
destinate publicului si 

 
 
 
 
 
Modificarea alin. 
(2) al art. 34, fata 
de lege, este 
necesara  pentru 
respectarea 
principiului 
autonomiei locale 
consacrat de art. 
120 din Constitutia 
Romaniei si art. 2, 
art. 3 si art. 10 din 
Legea nr. 
215/2000 a 
administratiei 
publice locale. 
 
Completarea art. 
34 cu alin. (21), 
fata de lege, este 
necesara avand in 
vedere existenta in 
teren a acestor 
tipuri de suporturi 
publicitare si care 
au fost impuse de 
catre autoritatile 
administratiei 
publice locale in 
ceea ce priveste 
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  (3) Chioşcurile de ziare 
şi alte chioşcuri cu activităţi 
comerciale pot fi utilizate ca 
suport de publicitate pentru 
panouri cu suprafaţa 
unitară de maximum 2,00 
mp; în cazul în care sunt 
amplasate mai multe 
panouri, suprafaţa totală de 
publicitate pentru un chioşc 
nu va depăşi 6,00 mp. 
 
 
 
 
 

statiile de autobuz si fac 
parte integranta din 
acestea si care au fost 
autorizate impreuna cu 
acestea, in conformitate 
cu legislatia in vigoare la 
data autorizarii. 
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

 
 
      35. La articolul 34, 
alineatele (3) și (4) 
se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:  
 (3) Chioscurile de 
ziare si alte chioscuri cu 
activitati comerciale pot 
fi utilizate ca suport de 
publicitate, daca 
sistemul constructiv 
al chioscurilor 
respective, permite o 
astfel de utilizare; 
daca publicitatea se 
face prin colantare, 
suprafaţa totală de 
publicitate poate fi 
egala cu suprafata 
chioscului. 

modelul si solutia 
constructiva. Ca 
atare, trebuie 
respectat principiul 
autonomiei locale 
prevazut de  art. 
120 din Constitutia 
Romaniei si art. 2, 
art. 3 si art. 10 din 
Legea nr. 
215/2000 a 
administratiei 
publice locale. 
 
Modificarea alin. 
(3) si (4) al art. 34 
este necesara  
avand in vedere 
existenta in teren a 
acestor tipuri de 
suporturi 
publicitare si care 
au fost impuse de 
catre autoritatile 
administratiei 
publice locale in 
ceea ce priveste 
modelul si solutia 
constructiva. Ca 
atare, trebuie 
respectat principiul 
autonomiei locale 
prevazut de  art. 
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  (4) Se interzice 
instalarea panourilor pe 
acoperişul adăposturilor 
destinate publicului, staţiilor de 
autobuz şi al chioşcurilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

 
 (4) Se pot instala 
panouri pe acoperişul 
adăposturilor destinate 
publicului, staţiilor de 
autobuz şi al 
chioşcurilor, daca 
sistemul constructiv 
permite sustinerea unor 
elemente suplimentare 
care sa nu puna in 
pericol siguranta 
cetatenilor. 
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

120 din Constitutia 
Romaniei si art. 2, 
art. 3 si art. 10 din 
Legea nr. 
215/2000 a 
administratiei 
publice locale. 

32.    
 
 
 
 Art. 35. -   Amplasarea 
de bannere care conţin 
anunţuri privind promovarea de 
evenimente culturale, 
economice, ştiinţifice şi altele 
de această natură se avizează 
pe baza documentaţiei privind 
rezistenţa elementelor de 

   36. Articolul 35  
se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:  
 Art. 35. 
Amplasarea de bannere 
care contin anunturi 
privind promovarea de 
evenimente culturale, 
economice, stiintifice, 
activitati comerciale si 
altele de aceasta natura, 

 
 
 
Modificarea art. 35, 
fata de lege, este 
necesara pentru 
evitarea 
discriminarii 
activitatilor 
promovate pe 
aceste tipuri de 
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susţinere, precum şi cu acordul 
proprietarului elementelor de 
susţinere utilizate în acest 
scop.  

se avizeaza pe baza 
documentatiei privind 
rezistenta elementelor 
de sustinere precum si 
cu acordul proprietarului 
elementelor de sustinere 
utilizate in acest scop”. 
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

mijloace de 
publicitate. 

33.    
 
 
 Art. 36 - La amplasarea 
bannerelor se vor avea în 
vedere următoarele: 
 
 
 a) nu este permisă 
amplasarea bannerelor în 
intersecţii, în zone în care 
împiedică vizibilitatea rutieră 
sau perspectiva asupra 
monumentelor istorice ori 
naturale sau în locuri unde 
există panouri publicitare; 
 
 
 
 b) este interzisă 
amplasarea pe domeniul public 
a suporturilor/stâlpilor în scopul 

  18. La articolul 36, 
literele a), c) şi d) vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
        „a) nu este permisă 
amplasarea bannerelor în 
intersecţii, pe arterele de 
circulaţie perpendicular pe axul 
drumului, în zone în care 
împiedică vizibilitatea rutieră, 
perspectiva asupra 
monumentelor istorice sau 
naturale ori în locuri unde există 
panouri publicitare; 

............................. 
 
 
 

 37. Articolul 36 
se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
  „Art. 36. La 
amplasarea bannerelor 
se vor avea in vedere 
urmatoarele: 
 a) nu este 
permisa amplasarea 
bannerelor in intersectii, 
in zone in care impiedica 
vizibilitatea rutiera sau 
perspectiva asupra 
monumentelor istorice 
ori naturale sau in locuri 
unde exista deja 
amplasate panouri 
publicitare;  
 b) este interzisa 
amplasarea pe domeniul 
public a 

 
 
 
Modificarea art. 36, 
fata de lege si fata 
de propunerea 
initiala de 
modificare este 
necesara pentru a 
nu se impiedica 
vizibilitatea in 
intersectii pentru 
participantii la 
trafic si pentru a nu 
fi perturbata 
circulatia rutiera. 
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exclusiv de susţinere a 
bannerelor; 
 
 c) bannerele montate 
perpendicular pe axul 
drumului vor fi instalate la o 
înălţime minimă de 5,00 m faţă 
de sol, astfel încât să nu 
afecteze vizibilitatea rutieră şi 
imaginea urbană; 
 
 
 d) bannerele vor fi 
amplasate astfel încât distanţa 
între acestea să fie de 
minimum 100,00 m; 
 e) este permisă 
amplasarea bannerelor pe o 
durată de cel mult o lună 
calendaristică. 
 
 

____________________ 
 

 
 
 

        c) bannerele montate 
longitudinal cu axul drumului vor fi 
instalate la o înălţime minima de 
5,00 m faţă de sol, astfel încât să nu 
afecteze vizibilitatea rutieră şi 
imaginea urbană; 
 
 
 
         d) bannerele vor fi amplasate 
astfel încât distanţa dintre acestea 
să nu fie mai mică de 50,00 m;” 

suporturilor/stalpilor in 
scopul exclusiv de 
sustinere a bannerelor; 
 c) bannerele 
montate perpendicular 
pe axul drumului, vor fi 
instalate la o inaltime 
minima de 5,00 m fata 
de sol, astfel incat sa nu 
afecteze vizibilitatea 
rutiera si imaginea 
urbana; 
 d) bannerele vor fi 
amplasate astfel incat 
distanta intre acestea sa 
fie de minimum 50,00 
m; 
 e) bannarele se 
vor monta numai pe 
artere cu maxim 2 benzi 
pe sensul de mers 
(maximum 15,00 m 
deschidere intre stalpi);  
 f) bannerele vor 
avea dimensiuni maxime 
de 7,00 m la baza, 1,5 
m in inaltime si vor avea 
sistem de prindere din 
materiale usoare si 
rezitente; 
 g) se interzice 
amplasarea a mai mult 
de un banner pe aceiasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completarea art. 
36 cu  lit. f), lit. g), 
lit. h), lit. i), lit. j) 
si lit. k), fata de 
lege, este necesara 
deoarece, 
bannerele nu 
trebuie sa se 
suprapuna cu alte 
mijloace de 
publicitate 
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stalpi de sustinere;  
 h) este permisa 
amplasarea bannerelor 
pe o durata de cel mult 
doua luni calendaristice 
dupa care autorizarea  
se poate prelungi  o 
singura data; 
 i)  nu este 
permisa amplasarea 
bannerelor care 
obtureaza panourile 
publicitare amplasate in 
zona sau vizibilitatea 
asupra acestora; 
 j)  amplasarea 
bannerelor se face in 
baza de aviz emis de 
autoritatea 
administratiei publice 
locale conform 
regulamentului local de 
publicitate si cu 
avizul/acordul scris al 
detinatorului stalpului; 
 k) la finalul 
perioadei prevazute in 
avizul de amplasare, 
detinatorul avizului este 
obligat, sub sanctiunea 
interzicerii pe viitor a 
folosirii acestui mijloc de 
publicitate, sa 

amplasate in zona 
respectiva, 
limitandu-se astfel 
aglomerarea zoniei  
si de asemenea, 
trebuie mentionate 
clar care sunt 
sanctiunile 
nerespectarii 
conditiilor impuse 
de lege. 
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demonteze bannerul 
respectiv, cat si 
elementele de sustinere 
ale acestuia. 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

 
34.    Art.37 

 
 
 
  (2) Pe un catarg se 
poate amplasa un singur 
steag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (3) Durata de menţinere 
a steagurilor publicitare va fi de 
maximum 30 de zile 
calendaristice, cu posibilitatea 
prelungirii acestei perioade cu 
încă 30 de zile. 
 
 
 

 
 

 38. La articolul 
37, alineatele (2) și 
(3) se modifica si vor 
avea urmatorul 
cuprins:  
 (2) Pe un catarg 
sau stalp se pot 
amplasa maximum 
două steaguri 
obligatoriu la aceeaşi 
inaltime fata de sol, 
de aceiasi dimensiune 
si montate echilibrat 
pe ambele laturi ale 
catargului/stalpului, 
in acelasi plan. 
 (3) Durata de 
mentinere a steagurilor 
publicitare va fi de 
maximum 90 de zile 
calendaristice cu 
posibilitatea prelungirii 
acestei perioade cu inca 
o perioada de 90 de zile. 

 
 
 
 
 
Modificarea alin. 
(2), (3) si (4) ale 
art. 36, fata de 
lege, este necesara 
avand in vedere ca, 
inaltimea 
catargelor si a 
stalpilor permite 
amplasarea a doua 
mijloce de 
publicitate de tip 
steag publicitar, iar 
prin limitarea 
impusa de lege se 
ingradeste dreptul 
proprietarului 
catargului / 
stalpului de a 
obtine venituri. 
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____________________ 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (4) Sunt exceptate de la 
prevederile alin. (1)-(3) 
steagurile publicitare 
amplasate în incintele centrelor 
comerciale, supermagazinelor, 
hipermagazinelor, parcurilor 
comerciale, parcurilor 
industriale astfel definite în 
conformitate cu legislaţia în 
vigoare, cu condiţia să nu 
afecteze vizibilitatea circulaţiei 
rutiere. 
 

 39. La articolul 
37, după alineatul (3) 
se introduce două noi 
alineate, alin. (31) și  
(32), cu urmatorul 
cuprins 
 (31) Amplasarea 
steagurilor publicitare se 
face in aceleasi conditii 
ca si in cazul bannerelor. 
 (32) Suprafata 
fiecarui steag este mai 
mica sau egala cu 2,50 
mp, iar baza acestuia nu 
va putea depasi 
suprafata de 0,80 m; 
 
 40. La articolul 
37, alineatul (4) se 
modifica si va avea 
urmatorul cuprins:  
 (4) Sunt 
exceptate de la 
prevederile alin. (1) - 
(32), steagurile 
publicitare amplasate in 
incintele centrelor 
comerciale, 
supermagazinelor, 
hipermagazinelor, 
parcurilor comerciale, 
parcurilor industriale 
astfel definite in 

Completarea art. 
37 cu alin. (31) si 
(32), fata de lege, 
este necesara 
deoarece, sistemul 
de prindere a 
steagurilor este 
similar cu cel de 
prindere a 
bannerelor. 
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conformitate cu 
legislatia in vigoare, cu 
conditia sa nu afecteze 
vizibilitatea circulatiei 
rutiere. 
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

35.    
 
 
 Art. 38. -   (1) Este 
permisă amplasarea de mesh-
uri şi mesh-uri digitale, în 
următoarele situaţii:   
    a) pe construcţii, inclusiv 
monumente istorice amplasate 
în zone de publicitate 
restrânsă, sau în zone în care 
este interzisă publicitatea, 
numai în situaţia în care 
acestea constituie protecţie 
către domeniul public pe 
perioada efectuării lucrărilor de 
consolidare/restaurare, dar nu 
mai mult de un an 
calendaristic, şi numai dacă 
reproduc imaginea 
construcţiei după 
consolidare/restaurare, 
eventualele texte de 

           41. Articolul 38 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
       Art. 38. – (1) Este 
permisă amplasarea de 
mesh-uri si mesh-uri 
digitale, în următoarele 
situaţii: 
 a) pe 
construcţii, inclusiv 
monumente istorice 
şi/sau amplasate în 
zone în care este 
interzisă publicitatea, în 
situaţia în care acestea 
constituie protecţie 
către domeniul public pe 
perioada efectuării 
lucrărilor de 
consolidare/restaurare; 

 
 (Autori: dep. Laurenţiu 

Nistor şi dep. Marcel 

Modificarea art. 38, 
fata de lege, este 
necesara pentru a 
nu se ingradi 
concurenta – Legea 
21/1996 privind 
concurenta si 
pentru a se 
respecta principiul 
autonomiei locale 
prevazut de art. 
120 din Constitutia 
Romaniei si art. 2, 
art. 3 si art. 10 din 
Legea nr. 
215/2000 a 
administratiei 
publice locale. De 
asemenea, prin 
restrictiile alin. (2) 
din lege se incalca 
si dreptul de 
proprietate si de 
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publicitate comercială vor 
ocupa cel mult 25% din 
suprafaţa totală a acesteia; 
 
   b) pe calcanele 
construcţiilor care nu sunt 
clasate monumente 
istorice.   
      (2) Prin excepţie de la 
prevederile art. 15 alin. (2), 
se pot amplasa mesh-uri şi 
mesh-uri digitale pe faţadele 
clădirilor de locuit, a clădirilor 
cu funcţiuni comerciale şi de 
birouri situate în zonele de 
publicitate lărgită, dacă 
Regulamentul local privind 
amplasarea mijloacelor de 
publicitate o permite.   

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

 
 b) pe calcanele 
construcţiilor. 
 
 
       (2) Se pot amplasa 
mesh-uri şi mesh-uri 
digitale pe faţadele 
clădirilor de locuit, a 
clădirilor cu funcţiuni 
comerciale şi de birouri, 
dar numai cu acordul 
proprietarilor 
cladirilor respective. 

 
 (Autori: dep. Laurenţiu 

Nistor şi dep. Marcel 
Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 

dispozitie  garantat 
de art. 44 si 136 
din Constitutia 
Romaniei, iar 
obtinerea de 
venituri atat pentru 
operatorii 
economici, 
proprietarii 
constructiilor, cat si 
pentru autoritatile 
administratiei 
publice locale si 
centrale deoarece, 
s-ar reduce 
considerabil taxele 
de publicitate si 
impozitele pe profit 
 
 

36.    
 
 
 Art. 39. -   (1) Este 
permisă amplasarea 
indicatoarelor publicitare 
direcţionale, în afara casetelor 
şi steagurilor publicitare, pe 
stâlpii de iluminat public, dacă 
pe aceştia nu sunt montate 
semnalizări rutiere, în 
următoarele condiţii:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 42. Articolul 39 
se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
 Art. 39. (1) Este 
permisa amplasarea 
indicatoarelor publicitare 
directionale si a 
casetelor pe stalpii de 
iluminat public, daca pe 
acestia nu sunt montate 
semnalizari rutiere, in 
urmatoarele conditii: 

Modificarea alin. 
(1) al art. 39, fata 
de lege, este 
neceasara avand in 
vedere ca nu 
trebuie sa se faca 
discriminare  intre 
operatorii de 
publicitate in 
raport cu 
mijloacele de 
publicitate care se 
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 a) suprafaţa indicatorului 
publicitar direcţional este mai 
mică de 1,00 mp;   
 
 
        b) înălţimea de 
amplasare este de minimum 
4,00 m;   
       c) pe un stâlp se poate 
monta un singur indicator 
publicitar direcţional;   
   d) prin excepţie de la 
prevederile lit. c), poate fi 
montat un al doilea indicator 
direcţional pentru semnalarea 
serviciilor de urgenţă sau a 
serviciilor necesare în 
deplasare, cum sunt: staţiile de 
alimentare cu carburanţi, 
atelierele auto sau de 
vulcanizare.  
 
 (2) Amplasarea de 
stâlpi-suport pentru 
indicatoarele publicitare 
direcţionale se va realiza în 
baza avizului emis de 
autorităţile publice locale.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 a) suprafata 
indicatorului publicitar 
directional sau a casetei 
este mai mica sau 
egala cu 1,50 mp; 
      b) inaltimea de 
amplasare este de 
minimum 3,00 m; 
      c) pe un stalp se pot 
monta maximum două 
suporturi dar 
obligatoriu de acelasi 
tip, in acelasi plan si 
simetric amplasate pe 
stalp; 
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

 
 

 (2) Amplasarea 
de stalpi-suport pentru 
indicatoarele publicitare 
directionale si a 
casetelor publicitare, 
se va realiza in baza 
avizului emis de 
autoritatile publice locale 
si in concordanta cu 
regulamentul local 
privind amplasarea 

pot amplasa pe 
stalpii de iluminat 
public atat timp cat 
intre aceste tipuri 
de mijloace de 
publicitate 
dimensiunile sunt 
asemanatoare. 
  
Modificarea  lit. a), 
b) si c)  ale 
alineatului (1) al 
art. 39, fata de 
lege, este necesara 
avand in vedere ca 
inaltimea stalpilor 
de iluminat permite 
amplasarea a doua 
mijloace de 
publicitate de acest 
tip, iar prin 
limitarea impusa 
de lege se 
ingradeste dreptul 
proprietarului 
stalpului de a 
obtine venituri si 
de asemenea, se 
reduce valoarea 
taxeleor de 
publicitate si a 
impozitelor ce 
trebuie achitate 
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mijloacelor de 
publicitate. 
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

catre autoritatile 
administratiei 
publice locale si 
centrale. 
       Modificarea 
alin. (2) al art. 39, 
fata de lege, este 
necesara avand in 
vedere modificarea 
alin. (1). 

37.    
 
 
 Art. 40. -   (1) Orice 
persoană fizică sau juridică 
poate beneficia de dreptul la 
publicitate temporară, în 
condiţiile prezentei legi.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   43. Articolul 40 
se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:  
 Art. 40. - (1) 
Orice persoana fizica sau 
juridica poate beneficia 
de dreptul la publicitate 
temporara, in conditiile 
prezentei legi, a 
regulamentului local 
privind amplasarea 
mijloacelor de 
publicitate, a 
contractelor pe care 
administratia publică? 
locala le are in 
derulare si a 
hotararilor consiliilor 
locale/ consiliul 
general al 
municipiului 
Bucuresti. 
 

Modificarea art. 40, 
fata de lege este 
necesara pentru a 
nu se incalca 
principiul 
autonomiei locale 
prevazut de art. 
120  din Constitutia 
Romaniei si art. 2, 
art. 3 si art. 10 din 
Legea nr. 
215/2001 a 
administratiei 
publice locale si 
pentru a se ingradi 
concurenta – Legea 
nr.21/1996 privind 
concurenta. 
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 (2) Amplasarea 
mijloacelor de publicitate 
temporară se va stabili în baza 
avizului emis de autorităţile 
publice locale.   
 

 (2) Amplasarea 
mijloacelor de 
publicitate temporara se 
va stabili in baza 
avizului sau a 
autorizației de 
construire emise de 
autoritatile publice 
locale, in concordanta 
cu Regulamentul local 
privind amplasarea 
mijloacelor de 
publicitate.” 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

38.   Art.41 
 
 
 
 
 b) să poată fi 
montate/demontate în/din 
toate amplasamentele aprobate 
prin avizul pentru publicitate 
temporară, în cel mult 24 de 
ore;   
 

   44. La articolul 
41, litera b) se 
modifica si va avea 
urmatorul cuprins:  
 b) să poată fi 
montate/demontate 
în/din toate 
amplasamentele 
aprobate prin avizul 
pentru publicitate 
temporară, în cel mult 
72  de ore.  
 
(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenjarea teritoriului) 

 
 
 
 
Pentru a exista 
trimpul necesar în 
vederea montării/ 
demontării în/din 
toate 
amplasamentele 
aprobate prin 
avizul pentru 
publicitate 
temporară. 
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39.    
 
 
 
 
 Art. 42. -   (1) 
Autorităţile administraţiei 
publice locale vor identifica 
amplasamentele destinate 
pentru mijloacele de publicitate 
temporară şi pentru proiectele 
publicitare speciale.   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 (2) În situaţia în care la 
încheierea perioadei de 
valabilitate a avizului pentru 
publicitate temporară, în 
conformitate cu prevederile 
art.7, există mai multe 
solicitări de amplasare de 

      19. La articolul 42, alineatele 
(2) şi (4) vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        (2) La încheierea perioadei de 
valabilitate a avizului pentru 
publicitate temporară, în 
conformitate cu prevederile art.7, 
autoritatea administraţiei publice 
locale va atribui în continuare 
amplasamentul mijlocului de 

 45. La articolul 
42, alineatele (1), (2) 
și (4) se modifică şi 
vor avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 42. - (1) 
Autoritatile 
administratiei publice 
locale vor identifica, 
impreuna cu 
operatorii de 
publicitate care 
solicita avizul, 
amplasamentele 
destinate pentru 
mijloacele de publicitate 
temporara si pentru 
proiectele publicitare 
speciale. 
 
 
 (Autori: dep. Laurenţiu 

Nistor şi dep. Marcel 
Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
 
 (2) In situatia in 
care la incheierea 
perioadei de valabilitate 
a avizului pentru 
publicitate temporara, in 
conformitate cu 
prevederile art.7, exista 

Modificarea 
alineatelor (1), (2) 
si (4) ale art.42, 
fata de lege si fata 
de propunerea 
initiala de 
modificare este 
necesara avand in 
vedere ca, 
amplasamentele 
pentru publicitatea 
temporara se pot 
stabili doar dupa ce 
operatorii de 
publicitate solicita 
avizul si evident 
amplasamentul 
trebuie sa 
corespunda cu 
proiectul special 
respectiv. De 
asemenea, trebuie 
stabilita o regula 
clara pentru 
situatia in care 
pentru acelasi 
amplasament 
exista solicitari din 
partea mai multor 
operatori de 
publicitate. 
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mijloace de publicitate 
temporară, autoritatea 
administraţiei publice locale va 
atribui amplasamentul prin 
licitaţie publică organizată 
în condiţiile legii.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................ 
  (4) Schimbarea locaţiilor 
prevăzute la alin. (3) se va face 
numai în situaţia în care 
locaţiile licitate iniţial nu mai 
pot fi puse la dispoziţia 
contractantului ca urmare a 
executării unor lucrări de 
interes public.   
 

publicitate temporară, cu 
respectarea dispoziţiilor legale 
privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune 
de serviciu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
............................ 

       (4) Schimbarea locaţiilor 
prevăzute la alin.(3) se va face 
numai în situaţia în care locaţiile 
atribuite iniţial nu mai pot fi puse 
la dispoziţia contractantului ca 
urmare a executării unor lucrări de 
interes public.” 

mai multe solicitari de 
amplasare de 
mijloace de 
publicitate temporara, 
autoritatea 
administratiei publice 
locale va atribui 
amplasamentul primei 
solicitari primite in 
ordine cronologica la 
registratura 
autoritatii 
administratiei publice 
locale, conform 
regulamentului local 
de publicitate. 
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

 
............................ 

 (4) Schimbarea 
locatiilor prevazute la 
alin. (3) se va face 
numai in situatia in care 
locatiile initial avizate  
nu mai pot fi puse la 
dispozitia 
contractantului ca 
urmare a executarii unor 
lucrari de interes public, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 50 

cu respectarea 
regulamentului local 
de publicitate. 
 
(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenjarea teritoriului) 

 
 
 

40.    
 
 
 Art. 44. -   (1) În 
vederea asigurării eficientei 
informări a cetăţenilor, a 
libertăţii de expresie şi esteticii 
urbane, autorităţile 
administraţiei publice locale 
vor instala în amplasamente 
cu vizibilitate, în condiţiile 
regulamentului local de 
publicitate, panouri speciale 
destinate afişelor publicitare şi 
anunţurilor de mică 
publicitate.  

   46. La articolul 
44, alineatul (1) se 
modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
 Art. 44. -    (1) 
In vederea asigurarii 
eficientei informari a 
cetatenilor, a libertatii 
de expresie si esteticii 
urbane, autoritatile 
administratiei publice 
locale au obligatia de a 
instala in 
amplasamente cu 
vizibilitate, in conditiile 
regulamentului local de 
publicitate, panouri 
speciale destinate 
afiselor publicitare 
pentru spectacole 
publice, teatre, 
concerte si altele 
asemenea si a 
anunturilor de mica 
publicitate.” 
 

 
 
 
 
Modificarea alin. 
(1) al art. 44, fata 
de lege, este 
necesar avand in 
vedere inexistenta 
panourilor speciale 
destinate 
publicitatii 
activitatilor 
enumerate si in 
acest fel sunt 
vandalizate 
mijloacele de 
publicitate ale 
opratorilor de 
publicitiate, avand 
in aspect inestetic 
fara sa se poata 
retine vreo culpa in 
sarcina 
proprietarilor 
acestor mijloace de 
publicitate. 
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(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenjarea teritoriului) 

41.    
 
 
_________________________ 

   47. La articolul 
44, dupa alineatul (3) 
se introduce un nou 
alineat, alineatul 
(4),cu urmatorul 
cuprins: 
 (4) Autoritatea 
administrației publice 
locale poate stabili și 
încasa taxa de afisaj de 
la persoanele fizice 
si/sau juridice care 
afișează mesaje pe 
aceste sisteme de afisaj 
public. 
 
 (Autori: dep. Laurenţiu 

Nistor şi dep. Marcel 
Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 

Completarea art.44 
cu alin.(4), fata de 
lege este necesara 
avand in vedere 
principiul 
autonomiei locale 
consacrat de  art. 
120  din Constitutia 
Romaniei si art.2 si 
3 si art.10 din 
Legea nr.215/2000 
a administratiei 
publice locale si 
cresterea 
veniturilor 
bugetului local, cat 
si obtinerea 
suplimentara de 
venituri la bugetul 
local. 

42.    
 
 Art. 45 - Este interzisă 
amplasarea de afişe publicitare 
care să acopere alte afişe 
publicitare postate anterior, 
aflate în perioada de 
valabilitate, care fac publicitate 
unor evenimente/acţiuni/ 
campanii aflate în derulare sau 

        20. Articolul 45 va avea 
următorul cuprins: 
 „Art.45.- Este interzisă 
amplasarea de afişe publicitare prin 
aplicarea lor directă pe orice 
suprafaţă neamenajată în scop 
publicitar sau care să acopere alte 
afişe publicitare deja existente, 
postate anterior, aflate în perioada 
de valabilitate, care fac publicitate 

 
 

Devine punctul 48 
nemodificat. 
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care urmează să se deruleze. 
 

unor evenimente/acţiuni/campanii 
aflate în derulare sau care urmează 
să se deruleze.” 

43.   Art.48 
 
 (2) Sancţiunile prevăzute 
în prezenta lege se 
completează cu cele referitoare 
la nerespectarea legislaţiei în 
vigoare privind autorizarea 
construcţiilor, urbanismul şi 
amenajarea teritoriului.  

            49. La articolul 
48, alineatul (2) se 
abrogă. 
 
(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajrea teritoriului) 

 
 

 

44.     
 
 
 Art. 49. -   (1) 
Constituie contravenţii 
următoarele fapte:   
    a) amplasarea 
mijloacelor de publicitate fără 
aviz pentru publicitatea 
temporară ori cu nerespectarea 
prevederilor acestuia şi a 
documentaţiei tehnice care a 
stat la baza eliberării avizului, 
precum şi montarea panourilor 
publicitare cu structură proprie 
şi elemente de susţinere care 
necesită fundaţie pe trotuare 
cu lăţime mai mică de 2,25 
m;   
 
 
 

   50. Articolul 49 
se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
 Art. 49. -   (1) 
Constituie contraventii 
urmatoarele fapte: 
 a) amplasarea 
mijloacelor de 
publicitate fara aviz 
pentru publicitatea 
temporară ori cu 
nerespectarea 
prevederilor acestuia si 
a documentatiei tehnice 
care a stat la baza 
eliberarii avizului, 
precum si montarea 
panourilor publicitare cu 
structura proprie si 
elemente de sustinere 
care necesita fundatie, 

Modificarea art. 49 
in integralitate 
anulandu-se unele 
litere ale alin. (1) 
este necesara 
avand in vedere ca, 
trebuie corelat cu 
dispozitiile Legii nr. 
50/1991  privind 
autorizarea 
executarii lucrarilor 
de constructii, OG 
nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al 
contraventiilor,  OG 
nr. 43/1997 privind 
regimul drumurilor 
si cele ale Ordinului 
Ministerului 
Transporturilor nr. 
571/1997 pentru 
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    b) permiterea de către 
proprietarul imobilului a 
executării lucrărilor de 
amplasare a mijloacelor de 
publicitate fără autorizaţie de 
construire valabilă;   
   
 
 
 
 
 
  c) nerespectarea de 
către primar, respectiv 
primarul general al municipiului 
Bucureşti a obligaţiilor stabilite 
la art. 11 alin. (1) şi la art. 51 
alin. (2);   
    
 
 
 
 
 
 
 d) nerespectarea de 
către primar, respectiv 
primarul general al municipiului 
Bucureşti a obligaţiei de a 
dispune desfiinţarea în termen 
de 15 zile de la data expirării 
termenului de încetare a 

fara autorizatie de 
construire;  
 b) nerespectarea 
de catre proprietarii 
mijloacelor de 
publicitate a tipurilor si 
dimensiunilor mijloacelor 
de publicitate admise, in 
conformitate cu 
prevederile 
regulamentelor locale 
privind amplasarea 
mijloacelor de 
publicitate; 
 c) folosirea 
mijloacelor de 
publicitate sonore care 
pot tulbura linistea 
publica, a vehiculelor 
publicitare care nu au 
obtinut aviz pentru 
publicitate temporara 
sau a mijloacelor de 
publicitate luminoasa 
care pot perturba 
traficul auto si pietonal; 
 d) nerespectarea 
obligatiei de a readuce 
amplasamentul si mediul 
inconjurator la starea 
initiala, inclusiv prin 
inierbare sau asfaltare 
pentru mijloacele de 

aprobarea 
Normelor tehnice 
privind proiectarea 
si amplasarea 
constructiilor, 
instalatiilor si 
panourilor 
publicitare in zona 
drumurilor, pe 
poduri, pasaje, 
viaducte si tuneluri 
rutiere, cat si cu 
regulamentele 
locale de 
publicitate ce se 
vor adopta de 
autoritatile 
administratiei 
publice locale. 
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funcţionării mijlocului de 
publicitate pentru care nu s-a 
obţinut o prelungire a acestui 
termen;   
    e) nerespectarea de 
către proprietarii mijloacelor de 
publicitate a tipurilor şi 
dimensiunilor mijloacelor de 
publicitate admise, în 
conformitate cu prevederile 
regulamentelor locale privind 
amplasarea mijloacelor de 
publicitate;   
    f) amplasarea stâlpilor 
pentru indicatoarele publicitare 
direcţionale şi a mijloacelor de 
publicitate temporară fără 
avizul autorităţilor publice 
locale sau în alte locuri decât 
cele precizate prin avizul 
pentru publicitate temporară;   
 g) amplasarea panourilor 
publicitare mobile sau a 
oricăror altor forme de 
reclamă, pe spaţiile de 
circulaţie pietonală cu o lăţime 
mai mică de 2,25 m, precum şi 
neexecutarea obligatoriu 
îngropat, respectiv sub cota 
suprafeţei solului/trotuarului, 
până la nivelul solului a 
elementelor de fundare/ 
ancorare necesare asigurării 

publicitate amplasate la 
nivelul solului;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 e) nerespectarea 
obligatiiilor privind 
intretinerea mijloacelor 
de publicitate si afisarea 
permanenta a unor 
mesaje in cadru;  
 
 
 f) amplasarea de 
afise publice, anunturilor 
de mica publicitate  in 
alte locuri decat pe 
panourile special 
destinate acestora; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Contravenția 
prevăzută la 
lit.e) se 
regăsește la 
art.IV alin.(2) 
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stabilităţii panoului de reclamă 
publicitară;   
        h) folosirea mijloacelor 
de publicitate sonore care pot 
tulbura liniştea publică, a 
vehiculelor publicitare care nu 
au obţinut aviz pentru 
publicitate temporară sau a 
mijloacelor de publicitate 
luminoasă care pot perturba 
traficul auto şi pietonal;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      i) nerespectarea obligaţiei 
de reexpertizare tehnică în 
vederea verificării construcţiei 
cu privire la respectarea 
cerinţelor esenţiale de calitate, 
de a elibera/desfiinţa suportul 
reclamei la expirarea 
termenului stabilit prin 
autorizaţia sau avizul pentru 
publicitate temporară ori 
refuzul de a readuce 
amplasamentul şi mediul 
înconjurător la starea iniţială, 

 
 
 g) nerespectarea 
de catre autoritatile 
administratiei publice 
locale a obligatiei de a 
instala panouri speciale 
destinate afiselor 
publicitare pentru 
evenimente spectacole 
si concerte si a 
anunturilor de mica 
publicitate, precum si de 
a identifica 
amplasamentele 
destinate pentru 
mijloacele de publicitate 
temporara si pentru 
proiectele publicitare 
speciale. 
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 
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inclusiv prin înierbare sau 
asfaltare pentru mijloacele de 
publicitate amplasate la nivelul 
solului;   
        j) nerespectarea 
obligaţiei de dezafectare şi/sau 
conformare stabilite prin art.54 
lit. a) şi b);   
    k) nerespectarea 
obligaţiilor privind întreţinerea 
mijloacelor de publicitate şi 
afişarea permanentă a unor 
mesaje în cadru;   
    l) nerespectarea 
obligaţiei de a afişa în mod 
vizibil elementele de 
identificare ale panoului 
publicitar prin inscripţionarea 
acestora cu informaţii privind 
denumirea operatorului, codul 
de identificare fiscală a 
acestuia şi numărul autorizaţiei 
de construire;   
    m) nerespectarea de 
către autoritatea publică locală 
a obligaţiilor referitoare la 
delimitarea în cadrul teritoriului 
administrat a zonelor de 
publicitate lărgită şi, respectiv, 
a zonelor de publicitate 
restrânsă, precum şi 
elaborarea regulamentelor 
locale de publicitate aferente 
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acestora;   
       n) nerespectarea de către 
autorităţile administraţiei 
publice locale a obligaţiei de a 
instala panouri speciale 
destinate afişelor publicitare şi 
anunţurilor de mică publicitate, 
precum şi de a identifica 
amplasamentele destinate 
mijloacelor de publicitate 
temporară şi pentru proiectele 
publicitare speciale;   
      o) amplasarea afişelor 
publicitare şi a anunţurilor de 
mică publicitate în alte locuri 
decât pe panourile special 
destinate acestora.   
            (2) Contravenţiile 
prevăzute la alin. (1), săvârşite 
de persoanele fizice sau 
juridice, se sancţionează după 
cum urmează:   
 
    a) cu amendă de la 
30.000 lei la 50.000 lei cele 
prevăzute la lit. a), b) şi e);   
 
  
 
 
 
  b) cu amendă de la 
15.000 lei la 30.000 lei cele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   (2) Contraventiile 
prevazute la alin. (1) 
savarsite de persoanele 
fizice sau juridice, se 
sanctioneaza dupa cum 
urmează: 
     a) cu amenda de la 
1.000 lei la 10.000 lei, 
cele prevazute la lit. 
a), b) și f); 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

 
 b) cu amenda de 
la 1.000 lei la 20.000 
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prevăzute la lit. f), g) şi i);   
    c) cu amendă de la 
10.000 lei la 15.000 lei cele 
prevăzute la lit. c), d), h), j) 
şi m);   
    d) cu amendă de la 
5.000 lei la 10.000 lei cele 
prevăzute la lit. k), l) şi n);   
    e) cu amendă de la 
500 lei la 5.000 lei cea 
prevăzută la lit. o).   

lei, cele prevazute la 
lit. c), d) și g); 
 
(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului) 
 
 c) cu amendă de 
la 500 lei la 1000 lei, 
cele prevăzute la 
lit.e)”. 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

45.    
 
 
 
 
 Art. 51. -   (1) Controlul 
de stat privind respectarea 
aplicării prevederilor prezentei 
legi pentru amplasarea 
mijloacelor de publicitate, 
precum şi nerespectarea de 
către autoritatea publică locală 
a obligaţiilor ce îi revin în 
aplicarea prevederilor 
prezentei legi se exercită de 
către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii.  

 
 

   51. La articolul 
51, alineatele (1), 
(3)-(5) se modifica si 
vor avea urmatorul 
cuprins: 
 Art. 51. -  (1) 
Controlul de stat privind 
respectarea aplicării 
prevederilor prezentei 
legi pentru amplasarea 
mijloacelor de 
publicitate, de catre 
autoritatea publica 
locala prin intermediul 
regulamentelor 
locale, se exercită de 
către Inspectoratul de 
Stat în Construcţii.  

Modificarea  
alineatelor (1), (3), 
(4) si (5) ale art. 
51, fata de lege 
este necesara 
pentru evitarea 
suprapunerii 
eventualelor 
amenzi si pentru a 
nu se incalca 
autonomia locala  
prevazuta de art. 
120  din Constitutia 
Romaniei si art. 2, 
art. 3 si art. 10 din 
Legea nr. 
215/2000 a 
administratiei 
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............................. 
 (3) Constatarea 
contravenţiilor se face de către 
persoanele împuternicite din 
cadrul Inspectoratului de Stat 
în Construcţii, de către 
organele de control ale 
autorităţilor administraţiei 
publice locale sau, după caz, de 
către poliţiştii locali.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4) Inspectoratul de Stat 
în Construcţii poate dispune 
oprirea executării lucrărilor de 
amplasare a mijloacelor de 
publicitate, atunci când 
constată că acestea se 
realizează cu încălcarea 
dispoziţiilor legale, a 
cerinţelor privind 
asigurarea calităţii în 
construcţii, fără proiect 
tehnic ori pe baza unor 
autorizaţii nelegal emise.   
 

 .............................. 
 (3) Constatarea 
contravenţiilor se face 
de către persoanele 
împuternicite din cadrul 
Inspectoratului de Stat 
în Construcţii pentru 
contraventiile 
savarsite de catre 
autoritatile 
administratiei publice 
locale si de către 
organele de control ale 
autorităţilor 
administraţiei publice 
locale sau, după caz, de 
către poliţiştii locali in 
cazul contraventiilor 
savarsite de 
operatorii economici.  
 (4) Inspectoratul 
de Stat în Construcţii 
poate dispune oprirea 
executării lucrărilor de 
amplasare a mijloacelor 
de publicitate, atunci 
când constată că 
acestea se realizează cu 
încălcarea dispoziţiilor 
legale. 

 
  

 

publice locale. 
De asemenea, 
controlul asupra 
respectarii 
dispozitiilor legii 
trebuie sa fie 
prerogativa 
autoritatii 
administratiei 
publice locale in 
raport cu 
regulamentul local 
de publicitate 
adoptat. 
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    (5) Inspectoratul de Stat 
în Construcţii aduce la 
cunoştinţa autorităţii 
administraţiei publice locale pe 
teritoriul căreia s-a efectuat 
controlul constatările şi 
măsurile dispuse, iar organele 
de control ale autorităţii 
administraţiei publice locale au 
obligaţia să urmărească 
modul de conformare 
privind cele dispuse de 
Inspectoratul de Stat în 
Construcţii.   

 (5) Inspectoratul 
de Stat în Construcţii 
aduce la cunoştinţa 
autorităţii administraţiei 
publice locale pe 
teritoriul căreia s-a 
efectuat controlul 
constatările şi măsurile 
dispuse, iar organele de 
control ale autorităţii 
administraţiei publice 
locale au obligaţia să se 
conformeze celor 
dispuse de Inspectoratul 
de Stat în Construcţii.   
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

46.   CAPITOLUL VII: Dispoziţii 
tranzitorii şi finale 

 
           Art. 52. -   (1) În termen 
de 60 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, 
autorităţile administraţiei 
publice locale vor asigura 
elaborarea ori, după caz, 
actualizarea regulamentelor 
locale privind amplasarea 
mijloacelor de publicitate, 
identificarea amplasamentelor 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      52. Capitolul VII, 
respectiv articolele 
52-58, se abrogă. 
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aflate pe domeniul public şi 
privat al statului şi al autorităţii 
locale pe care se pot amplasa 
mijloace de publicitate, precum 
şi aducerea acestora la 
cunoştinţa publicului.  
 (2) În situaţia în 
care, la data intrării în vigoare 
a prezentei legi, Regulamentul 
local privind amplasarea 
mijloacelor de publicitate pe 
teritoriul localităţii, aflat în 
vigoare, conţine norme mai 
permisive sau contradictorii 
faţă de cele prevăzute în 
prezenta lege, autorităţile 
administraţiei publice locale vor 
asigura corelarea prevederilor 
regulamentelor existente prin 
modificarea, completarea şi 
actualizarea acestora în 
termenul prevăzut la alin. (1). 
 Art. 53 - Până la 
adoptarea unui regulament 
local privind amplasarea 
mijloacelor de publicitate pe 
teritoriul localităţii ori 
modificarea şi completarea 
Regulamentului local privind 
amplasarea mijloacelor de 
publicitate existent, autorizarea 
activităţii de amplasare a 
mijloacelor de publicitate se va 
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realiza conform prevederilor 
prezentei legi. 
 Art. 54. -   În 
vederea asigurării respectării 
prevederilor Regulamentului 
local privind amplasarea 
mijloacelor de publicitate cu 
situaţia de fapt din teren, 
autorităţile administraţiei 
publice locale, în termen de 30 
de zile de la adoptarea 
acestuia, vor identifica şi vor 
notifica proprietarii de mijloace 
de publicitate a căror 
amplasare nu mai corespunde 
cu noile reglementări, astfel:  
 a) pentru panourile 
situate pe domeniul public şi 
privat al statului şi autorităţilor 
publice locale, care nu sunt 
autorizate în conformitate cu 
prevederile legale sau care au 
fost amplasate fără respectarea 
prevederilor legale ori care nu 
au inscripţionate informaţiile 
privind denumirea operatorului, 
codul de identificare fiscală a 
acestuia şi numărul autorizaţiei 
de construire, se va dispune 
dezafectarea;   
    b) pentru panourile 
situate pe proprietatea 
persoanelor fizice sau juridice, 
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care nu au fost autorizate sau 
care nu au contracte de 
închiriere valabile la data 
intrării în vigoare a prezentei 
legi ori care nu au 
inscripţionate informaţiile 
privind denumirea operatorului, 
codul de identificare fiscală al 
acestuia şi numărul autorizaţiei 
de construire, se va dispune 
dezafectarea.  
 Art. 55 - În termen de 
30 de zile de la încheierea 
procedurilor prevăzute la 
art.52, concomitent cu acţiunile 
prevăzute la art.54, se vor 
demara procedurile de licitaţie 
publică a amplasamentelor 
identificate pe domeniul 
public sau privat al statului 
ori al unităţii administrativ-
teritoriale. 
 
 
 
 
 
 

Art.56.- (1) Mijloacele 
de publicitate autorizate până 
la data intrării în vigoare a 
prezentei legi pot fi menţinute 
pe amplasamentele autorizate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        21. Articolul 55 va avea 
următorul cuprins: 
          „Art.55.- În termen de 30 de 
zile de la încheierea procedurilor 
prevăzute la art.52, concomitent cu 
acţiunile prevăzute la art.54, se vor 
demara procedurile de achiziţie 
publică a amplasamentelor 
autorizate, cu respectarea 
procedurilor legale privind 
atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune 
de servicii.” 
 
 22. La articolul 56, 
alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
       „Art.56.- (1) Mijloacele de 
publicitate autorizate pana la data 
intrării în vigoare a prezentei legi pot 
fi menţinute pe amplasamentele 
autorizate, pâna la data expirării 
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până la data expirării 
contractelor de publicitate în 
curs, dar nu mai târziu de 1 
octombrie 2015. 
 (2) Prin excepţie de la 
dispoziţiile alin. (1), pot fi 
menţinute pe amplasamentele 
autorizate, până la data 
expirării contractelor de 
publicitate în curs, acele 
mijloace de publicitate care 
respectă prevederile prezentei 
legi, iar prin amplasament şi 
caracteristici se încadrează în 
categoria de mijloace de 
publicitate admise de 
regulamentul local de 
publicitate. Confirmarea 
îndeplinirii tuturor condiţiilor 
menţionate se realizează de 
către autorităţile administraţiei 
publice locale.   
  (3) Contractele existente 
la data intrării în vigoare a 
prezentei legi vor fi completate 
şi modificate conform 
procedurilor acesteia.   
  (4) Prin excepţie de la 
dispoziţiile alin. (3), contractele 
valabile pe o perioadă de 
maximum 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
legi rămân în vigoare până la 

contractelor de publicitate în curs de 
derulare, dar nu mai târziu de 31 
decembrie 2014. În acest sens, 
titularii contractelor vor fi notificaţi 
in scris, cu cel puţin 30 de zile 
înainte de data limită înscrisă în lege 
privind rezilierea contractelor de 
publicitate, ca urmare a efectului 
legii.” 
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expirarea perioadei de 
valabilitate.  
 Art. 57. -   În termen de 
5 zile de la notificarea emisă 
conform art. 54 lit. a) şi b), 
Inspectoratul de Stat în 
Construcţii şi/sau autorităţile 
administraţiei publice locale vor 
dispune demolarea mijloacelor 
de publicitate amplasate 
contrar prevederilor 
Regulamentului local privind 
amplasarea mijloacelor de 
publicitate pe cheltuiala 
proprietarului, fără emiterea 
unei autorizaţii de desfiinţare 
şi fără sesizarea instanţelor 
judecătoreşti.  
 Art. 58 - În termen de 
60 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, 
Guvernul va modifica, în mod 
corespunzător, Hotărârea 
Guvernului nr. 955/2004 
pentru aprobarea 
reglementărilor-cadru de 
aplicare a Ordonanţei 
Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de 
administrare a domeniului 
public şi privat de interes local, 
publicată în Monitorul Oficial al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://idrept.ro/00075666.htm�
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României, Partea I, nr. 660 din 
22 iulie 2004. 

47.    
 
 
 
 
  

     Art.II -   (1) In 
termen de 180 de zile 
de la publicarea 
prezentei legi, 
autoritatile 
administratiei publice 
locale vor asigura 
elaborarea ori, dupa caz, 
actualizarea 
Regulamentelor locale 
privind amplasarea 
mijloacelor de 
publicitate, identificarea 
amplasamentelor aflate 
pe domeniul public si 
privat al statului si al 
autoritatii locale pe care 
se pot amplasa mijloace 
de publicitate, precum si 
aducerea acestora la 
cunostinta publicului. 
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

 
         (2) În situaţia în 
care, la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, 
Regulamentul local 

Modificarea fata de 
lege este necesara 
avand in vedere 
ca, pentru 
elaborarea unui 
regulament local 
de publicitate este 
necesar un timp 
mai mare deoarece 
este nevoie de 
implicarea mai 
multor 
departamente din 
cadrul autoritatii 
publice locale, a 
altor institutii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(fostul alin.(2) al 
art.52) 
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privind amplasarea 
mijloacelor de 
publicitate pe teritoriul 
localităţii, aflat în 
vigoare, conţine norme 
mai permisive sau 
contradictorii faţă de 
cele prevăzute în 
prezenta lege, 
autorităţile 
administraţiei publice 
locale vor asigura 
corelarea prevederilor 
regulamentelor existente 
prin modificarea, 
completarea şi 
actualizarea acestora în 
termenul prevăzut la 
alin. (1). 
 
(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și 
amenajarea teritoriului)  

48.       Art.III  - Până la 
adoptarea unui 
regulament local privind 
amplasarea mijloacelor 
de publicitate pe 
teritoriul localităţii ori 
modificarea şi 
completarea 
Regulamentului local 
privind amplasarea 

(fostul art. 53) 
Daca se mai 
doreste - a se 
vedea că trebuie 
corelat cu art. II 
alin. (1) în ceea ce 
priveste elaborarea 
sau actualizarea 
regulamentelor. 
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mijloacelor de 
publicitate existent, 
autorizarea activităţii de 
amplasare a mijloacelor 
de publicitate se va 
realiza conform 
prevederilor prezentei 
legi. 

49.      
 
 
  
  

 
 

         “Art.IV. – (1)  În 
vederea asigurării 
respectării prevederilor 
Regulamentului local 
privind amplasarea 
mijloacelor de 
publicitate cu situaţia de 
fapt din teren, 
autorităţile 
administraţiei publice 
locale, în termen de 90 
de zile de la adoptarea 
acestuia, vor identifica şi 
vor notifica proprietarii 
de mijloace de 
publicitate a căror 
amplasare nu mai 
corespunde cu noile 
reglementări, astfel:  
 a) pentru 
panourile situate pe 
domeniul public şi privat 
al statului şi al 
autorităţilor publice 
locale, care nu sunt 

(fostul art. 54) 
Modificarea este 
necesara avand in 
vedere ca pentru 
activitatea 
prevazuta in acest 
articol, 30 de zile 
nu pot fi suficiente 
dat fiind numarul 
mare de operatori 
de publicitate si de 
mijloace de 
publicitate  
amplasate. 
 
 
 
 
 
De asemenea, atat 
timp cat se refera 
la mijloace de 
publicitate 
neautorizate este 
evident ca 
inscriprionarea cu 
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autorizate în 
conformitate cu 
prevederile legale sau 
care au fost amplasate 
fără respectarea 
prevederilor legale ori 
care nu au inscripţionate 
informaţiile privind 
denumirea operatorului 
si codul de identificare 
fiscala a acestuia se va 
dispune dezafectarea; 
 b) pentru 
panourile situate pe 
proprietatea persoanelor 
fizice sau juridice, care 
nu au fost autorizate sau 
care nu au contracte de 
închiriere valabile ori 
care nu au inscripţionate 
informaţiile privind 
denumirea operatorului, 
codul de identificare 
fiscală a acestuia se va 
dispune dezafectarea. 
 
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

  
 

numarul 
autorizatiei este 
imposibila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totodata, avand in 
vedere faptul ca 
modificarile 
propuse sunt in 
concordanta cu 
intreaga legislatie 
in vigoare, cu 
impact in ceea ce 
priveste 
amplasarea si 
autorizarea 
mijloacelor de 
publicitate si cu 
dispozitiile 
constitutionale, 
luand in 
considerare si 
principiul 
neretroactivitatii 
legii civile in timp, 
este evident ca 
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 (2) Constituie 
contravenție 
nerespectarea  
obligatiei de 
dezafectare si/sau 
conformare stabilite 
la alin. (1) lit. a) si b) 
și se sancționează cu 
amendă de la 1.000 
lei la 20.000 lei. 
 (3) Sancțiunii 
prevăzute la alin. (2) i 
se aplică în mod 
corespunzător 
dispozițiile cap. VI din 
Legea nr.185/2013 
privind amplasarea şi 
autorizarea 
mijloacelor de 
publicitate, cu 
modificările 
ulterioare. 

referirea la 
“contractele 
valabile la data 
intrarii in vigoarea 
a prezentei legi” nu 
mai poate subzista.  
 
 
 
 
Capitolul VI - 
Sancțiuni 
 

50.    
 
 
 
  

      „Art.V. In termen 
de 90 de zile  de la 
incheierea procedurilor 
prevazute la art. II, 
concomitent cu actiunile 
prevazute la art. IV, se 
pot demara procedurile 
de inchiriere/ 
concesiune/ taxare 
pentru ocuparea 
temporara a 

Modificarea este 
necesara, atat 
pentru respectarea 
principiului 
autonomiei locale 
prevazut de 
Constitutia 
Romaniei si de 
Legea 215/2001 a 
administratiei 
publice locale, cat 
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domeniului public sau 
aducerea ca aport 
intr-o asociere in 
participatie a 
amplasamentelor 
identificate pe 
domeniul public sau 
privat al statului ori al 
unitatii administrativ-
teritoriale.”  
 
(Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului) 

 
 

 

si pentru 
respectarea 
dispozitiilor OUG 
nr. 54/2006 privind 
regimul 
contractelor de 
concesiune de 
bunuri proprietate 
publica, a 
dispozitiilor Legii 
nr. 213/1998 
privind bunurile 
proprietate publica, 
a dispozitiilor art. 
858 si urmatoarle 
din Codul Civil. 

51.    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

      Art.VI.-Mijloacele 
de publicitate autorizate 
pana la data intrarii in 
vigoare a prezentei legi, 
vor fi mentinute pe 
amplasamentele 
autorizate pana la data 
expirarii contractelor 
de ocupare a locatiilor 
pe care se afla 
mijloacele de 
publicitate. 
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

Modificarea este 
necesara avand in 
vedere  ca, 
modificarile 
propuse sunt in 
concordanta cu 
intreaga legislatie 
in vigoare cu 
impact in ceea ce 
priveste 
amplasarea si 
autorizarea 
mijloacelor de 
publicitate si cu 
dispozitiile 
constitutionale, 
luand in 
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considerare si 
principiul 
neretroactivitatii 
legii civile in timp si 
fata de faptul ca se 
refera la mijloace 
de publicitate 
autorizate, este 
evident ca legea nu 
se poate referi la 
un termen pana la 
care aceste 
mijloace de 
publicitate pot fi 
mentinute in teren. 
De asemenea, sunt 
foarte multe situatii 
in care mijloacele 
de publicitate au 
fost amplasate in 
urma castigarii 
unor licitatii 
organizare de 
autoritatile 
administratiei 
publice locale care, 
au stabilit 
amplasamentele, 
au impus 
dimensiunea 
mijloacelor de 
publicitate si a 
modelelor acestora, 
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fiind autorizate in 
aceste conditii. 

52.    
 
 
  

   Art.VII -  In 
termen de 30 de zile de 
la notificarea emisa 
conform art. IV  alin. (1) 
lit. a) si b) autoritatile 
administratiei publice 
locale, vor dispune 
demolarea mijloacelor 
de publicitate amplasate 
contrar prevederilor 
Regulamentului local de 
publicitate pe cheltuiala 
proprietarului cu 
emiterea autorizatiei 
de desfiintare si fara 
sesizarea instantelor 
judecatoresti.”  
 
(Autori: dep. Laurenţiu 
Nistor şi dep. Marcel 

Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 

 
 

Modificarea este 
necesara avand in 
vedere ca termenul 
impus de lege nu 
este suficient 
pentru asigurarea 
logisticii necesare 
operatorilor de 
publicitate pentru 
ducerea la 
indeplinire a 
mentiunilor 
prevazute in 
notificare. 
Mentinerea unui 
termen de 5 zile 
pentru aceste 
operatiuni nu ar 
face altceva decat 
sa blocheze 
activitatea 
operatorilor de 
publicitate, or 
spiritul legii este 
acela de a asigura 
sprijin si coerenta 
in amplasarea si 
autorizarea 
mijloacelor de 
publicitate.  
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53.     Art.II - Legea nr.185/2013 
privind amplasarea şi autorizarea 
mijloacelor de publicitate, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.405 din 5 iulie 2013, cu 
modificările ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, dându-se textelor o noua 
numerotare. 

         Art.VIII - Legea 
nr.185/2013 privind 
amplasarea şi 
autorizarea 
mijloacelor de 
publicitate, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
nr.405 din 5 iulie 
2013, cu modificările 
ulterioare, precum şi 
cu modificările şi 
completările aduse 
prin prezenta lege se 
va republica în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
dându-se textelor o 
noua numerotare. 
 
 (Autori: dep. Laurenţiu 

Nistor şi dep. Marcel 
Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD, 
Comisia pentru 

administraţie publică și 
amenajarea teritoriului) 
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ANEXA nr.II 
 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

 
 

Nr. 
crt. Text Legea 185/2013 

Text amendament propus 
(autorul amendamentului) 

  

Motivarea 
amendamentului 

Camera 
Decizională 

0 1  2  3  4 
1.   Art.4 - (2) La emiterea 

autorizaţiei de construire, 
emitentul va include în mod 
obligatoriu precizări privind 
obligaţiile care decurg din 
caracterul provizoriu şi durata 
de existenţă limitată a 
mijlocului de publicitate 
autorizat, inclusiv precizări 
privind termenul de încetare a 
funcţionării acestuia. 
 
 

Art.4 - (2) În autorizaţia de 
construire, emitentul autorizaţiei va 
preciza caracterul provizoriu al 
construcţie. 
  

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea alin.(2) al art. 4, 
fata de lege si fata de 
propunerea de modificare 
initiala este necesara 
deoarece obligatiile ce 
decurg din caracterul 
provizoriu al mijlocului de 
publicitate reies din 
cuprinsul legii. 
 

Camera 
Deputaţilor 

2.   Art.4 - (4) Proprietarii 
imobilelor pe care sunt 
amplasate mijloace de 
publicitate sunt obligaţi să 
permită executarea lucrărilor 
pentru amplasarea acestora 
numai în baza autorizaţiei de 
construire, emisă în condiţiile 
alin. (1). 

Art.4 - (4) Proprietarii imobilelor 
care şi-au dat acordul pentru 
amplasarea mijloacelor de 
publicitate sunt obligaţi, în 
condiţiile alin.(1), să solicite 
executantului construcţiei 
mijlocului de publicitate 
respectiv autorizaţia de 
construire.” 
 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea alin. (4) al art. 4 
fata de lege si fata de 
propunerea legislativă este 
necesara pentru o exprimare 
unitara avand in vedere ca 
potrivit legii se autorizeaza 
mijloace de publicitate. 
 

Camera 
Deputaţilor 
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(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
3.    Art. 5 - (1) În cazul în 

care, la expirarea termenului 
de încetare a funcţionării 
mijlocului de publicitate 
autorizat, prevăzut la art.4 
alin.(2), nu a fost obţinută 
prelungirea acestui termen, 
proprietarul construcţiei-suport 
de publicitate are obligaţia 
desfiinţării mijlocului de 
publicitate şi aducerii 
imobilului la starea iniţială. 
 

 Art.5.- (1) În cazul expirării 
termenului de functionare a 
mijlocului de publicitate, iar acest 
termen nu a fost prelungit, 
proprietarul mijlocului de 
publicitate şi cel al imobilului, 
pe care este amplasat, sunt 
obligaţi, sub sancţiunea legii, să-l 
desfiinţeze şi să aducă imobilul la 
starea iniţială, pe cheltuială 
proprie. 
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea alin. (1) al art. 
5,  fata de lege si fata de 
propunerea de modificare 
initiala este necesara 
deoarece trebuie corelat cu 
celelalte modificari propuse. 
b) argumente pentru 
respingere 
Nu susţinem modificările 
propuse deoarece nu i se 
poate impune proprietarului 
imobilului desfiinţarea 
construcţiei publicitare care 
nu îi aparţine. 
 

Camera 
Deputaţilor 

4.    Art. 5.- (2) În situaţia 
în care, în termen de 15 zile 
de la data expirării termenului 
de încetare a funcţionării 
mijlocului de publicitate 
autorizat, prevăzut la art.4 
alin.(2), proprietarul 
construcţiei - suport de 
publicitate nu a îndeplinit 
obligaţiile prevăzute la 
alin.(1), primarul/primarul 
general al municipiului 
Bucureşti dispune desfiinţarea 

 Art. 5.- (2) Dacă până la 
data expirării termenului de 
functionare a mijlocului de 
publicitate sau termenului de 
prelungire, după caz, mijlocul 
de publicitate amplasat 
provizoriu nu este desfiinţat, în 
termen de cel mult 60 de zile  
primarul/primarul general al 
municipiului Bucureşti va dispune 
desfiinţarea mijlocului de 
publicitate pe cale administrativă, 
pentru categoria de proprietate 

  Camera 
Deputaţilor 
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acestuia pe cale 
administrativă, indiferent de 
categoria de proprietate pe 
care acestea sunt amplasate, 
fără emiterea unei autorizaţii 
de desfiinţare şi fără sesizarea 
instanţelor judecătoreşti. 
 

publica sau privata a statului pe 
care aceste construcţii 
provizorii sunt amplasate, fără a 
se emite autorizaţii de desfiinţare 
şi fără sesizarea instanţelor de 
judecată.” 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
5.     Art. 5 - „(5) Sistemele de 

ancoraj al mijloacelor de 
publicitate amplasate pe 
construcţii existente sunt 
supuse inspecţiilor obligatorii 
privind urmărirea comportării 
în timp a construcţiilor pentru 
care, periodic, dar nu mai 
puţin de o data la 2 ani, un 
specialist tehnic atestat ca 
expert pentru cerinţa 
rezistenţă mecanică şi 
stabilitate va întocmi un raport 
tehnic de inspecţie care, prin 
grija proprietarului, va fi 
comunicat inspectoratului 
judeţean în construcţii în a 
cărui arie teritorială este 
situată construcţia, din care să 
rezulte faptul că menţinerea în 
utilizare acestora nu prezintă 
un grad de pericol public 
datorat factorilor de risc 
naturali, fenomene 

 Art. 5- (5) Se elimină. 
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
 

a) argumente pentru 
susţinere 
Propunem mentinerea alin. 
(5) al art. 5 in forma aflata 
in vigoare, aceasta fiind mai 
clara iar potrivit art. 2 alin. 
(2) din Legea nr. 10/1995 
privind calitatea în 
construcţii, cu modificările 
ulterioare, dispozitiile 
acesteia nu se aplica 
constructiilor provizorii 
(categorie din care fac parte 
si mijloacele de publicitate). 
 

Camera 
Deputaţilor 
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meteorologice periculoase, 
seisme şi altele, care să poată 
genera consecinţe grave: 
pierderi de vieţi omeneşti, 
vătămare gravă a integrităţii 
corporale ori a sănătaţii uneia 
sau mai multor persoane, 
distrugerea totală sau parţială 
a unor bunuri ori alte 
consecinţe deosebit de grave 
care, potrivit dispoziţiilor 
art.31 din Legea nr.10/1995 
privind calitatea în construcţii, 
cu modificările ulterioare, pot 
constitui infracţiuni.” 
 

(Text adoptat de Senat) 
6.   Art. 6 - Pentru amplasarea 

mijloacelor de publicitate care 
nu necesită fundaţii utilizate în 
cadrul unor campanii 
publicitare şi/sau activităţi de 
promovare ce nu depăşesc 30 
de zile, care se desfăşoară pe 
domeniul public sau privat al 
statului ori al unităţii 
administrativ-teritoriale, ori pe 
proprietatea privată a 
persoanelor fizice şi juridice, 
în condiţiile prezentei legi, 
autoritatea administraţiei 
publice locale poate emite 
avize pentru publicitate 

Art. 6. – În cazul amplasării 
mijloacelor de publicitate care nu 
necesită fundaţii, utilizate în cadrul 
unor campanii publicitare şi/sau 
activităţi de promovare ce nu 
depăşesc 90 de zile şi care se 
desfăşoară pe domeniul public sau 
privat al statului şi/sau al 
unităţilor administrativ-teritoriale 
ori pe proprietatea privată a 
persoanelor fizice şi/sau juridice, 
în condiţiile prezentei legi, 
autoritatea administraţiei publice 
locale poate aproba, la cererea 
solicitanţilor, amplasarea unor 
astfel de mijloace de publicitate 

  Camera 
Deputaţilor 
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temporara, la cererea 
solicitanţilor. 
 

temporară.” 
 

 (Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
 

7.   Art. 7 - Perioada de 
valabilitate a avizului pentru 
publicitate temporară 
prevăzută la art. 6 este de 
maximum 30 de zile şi poate fi 
prelungită o singură dată, la 
cererea solicitantului, pentru o 
perioadă cel mult egală cu cea 
aprobată iniţial. 
 

Art. 7. – (1) Aprobarea pentru 
amplasarea mijlocului de 
publicitate potrivit dispoziţiilor art. 
6, se poate da pentru o perioadă 
de cel mult 90 de zile şi poate fi 
prelungită, la cererea solicitantului, 
cu  conditia platii taxelor 
aferente si a disponibilitatii 
respectivului amplasament. 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea alin. (1) al art. 7 
fata de lege si fata de 
propunerea de modificare 
initiala este necesara pentru 
claritatea in exprimare. De 
asemenea,  in practica astfel 
de campanii publicitare se 
deruleaza intre 30 si 90 de 
zile. 
 

Camera 
Deputaţilor 

8.         Art.8 - (1) Autorităţile 
administraţiei publice locale 
din municipii şi oraşe, precum 
şi comunele cu monumente 
înscrise în Lista patrimoniului 
mondial - UNESCO, vor aproba 
prin hotărâre a Consiliului 
Local, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului 
Bucureşti, regulamentul local 
de publicitate, cuprinzând 
inclusiv delimitarea în cadrul 
teritoriului administrat, a 
zonelor de publicitate lărgită şi 
respectiv a zonelor de 

Art. 8. -   (1) Autorităţile 
administraţiei publice locale din 
municipii şi oraşe, precum şi 
comunele cu monumente înscrise 
în Lista patrimoniului mondial - 
UNESCO, vor putea aproba prin 
hotărâre a Consiliului Local, 
respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, 
regulamentul local de publicitate, 
care va putea cuprinde, inclusiv 
delimitarea în cadrul teritoriului 
administrat, a zonelor de 
publicitate lărgită şi respectiv a 
zonelor de publicitate restrânsă, în 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea alin. (1) si (2) 
ale art. 8 fata de lege este 
necesara pentru a nu se 
incalca principiul autonomiei 
locale a autoritatilor 
administratiei publice in 
ceea ce priveste decizia 
asupra necesitatii elaborarii 
unui regulament local de 
publicitate – art. 120 din 
Constitutia Romaniei si art. 
2, art. 3 si art. 10 din Legea 
nr. 215/2001 a 

Camera 
Deputaţilor 
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publicitate restrânsă, în 
corelare cu documentaţiile de 
urbanism aprobate. 
 
 

corelare cu documentaţiile de 
urbanism aprobate.   
 
 

 (Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
 

           

administratiei publice locale. 
b) argumente pentru 
respingere 
Forma în vigoare respectă 
autonomia locală. Conform 
Legii nr.24/2000 privind 
normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, 
republicată,   prevederile 
trebuie să fie imperative. 
 

9.         Art.8 -   (2) În cadrul 
regulamentului local de 
publicitate, pentru fiecare 
categorie de zonă se vor 
stabili amplasamentele şi 
categoriile de mijloace de 
publicitate admise. 

      Art.8 - (2) În cadrul 
regulamentului local de publicitate, 
pentru fiecare categorie de zonă se 
vor putea stabili amplasamentele 
şi categoriile de mijloace de 
publicitate admise.”  

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 

b) argumente pentru 
respingere 
Conform Legii nr.24/2000 
privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, 
republicată,   prevederile 
trebuie să fie imperative. 
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10. Art. 9 - (1) Zonele de 
publicitate restrânsă sunt 
zone din localitate în care se 
impun restricţii speciale sau/şi 
sunt permise numai anumite 
categorii de mijloace de 
publicitate. 

Art. 9. -   (1) Zonele de publicitate 
restrânsă pot fi zone din localitate 
în care se impun restricţii speciale 
sau/şi sunt permise numai anumite 
categorii de mijloace de 
publicitate.   

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea art. 9 fata de 
lege este necesara pentru a 
nu se incalca principiul 
autonomiei locale a 
autoritatilor administrativ 
teritoriale in ceea ce priveste 
decizia asupra necesitatii 
elaborarii unui regulament 
local de publicitate – art. 
120 din Constitutia Romaniei 
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si art. 2, art. 3 si art. 10 din 
Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale. 
b) argumente pentru 
respingere 
Conform Legii nr.24/2000 
privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, 
republicată,   prevederile 
trebuie să fie imperative. 
 

11.            Art. 9.- (2) Categoriile 
de mijloace de publicitate 
permise conform alin. (1) sunt 
stabilite prin regulamentul 
local de publicitate, astfel 
încât prin dimensiuni, 
formă sau amplasare să nu 
altereze caracteristicile 
arhitecturale şi ambientale 
ale zonei. 
  

         Art. 9. -  (2) Categoriile de 
mijloace de publicitate permise 
conform alin. (1) pot fi stabilite 
prin regulamentul local de 
publicitate. 
   (Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 

dep. Marcel Ciolacu - Grup 
parlamentar al PSD) 
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12.         Art. 9. -  (3) Zonele de 
publicitate restrânsă sunt, dar 
fără a se limita la acestea: 
zonele construite protejate 
stabilite prin documentaţiile de 
urbanism aprobate în condiţiile 
legii, centrele istorice ale 
localităţilor, precum şi zonele 
de protecţie ale monumentelor 
istorice, monumentelor de for 

        Art. 9. -  (3) Zonele de 
publicitate restrânsă pot fi, dar 
fără a se limita la acestea: zonele 
construite protejate stabilite prin 
documentaţiile de urbanism 
aprobate în condiţiile legii, centrele 
istorice ale localităţilor, precum şi 
zonele de protecţie ale 
monumentelor istorice, 
monumentelor de for public şi/sau 

b) argumente pentru 
respingere 
Conform Legii nr.24/2000 
privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, 
republicată,   prevederile 
trebuie să fie imperative. 
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public şi/sau monumentelor 
naturii, zonele de protecţie ale 
obiectivelor cu valoare 
arhitecturală şi/sau ambientală 
deosebită. 
 

monumentelor naturii, zonele de 
protecţie ale obiectivelor cu valoare 
arhitecturală şi/sau ambientală 
deosebită.   

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - 

Grup parlamentar al PSD) 
13. Art.10 

  (2) Pentru zonele de 
publicitate lărgită, autorităţile 
administraţiei publice locale au 
obligaţia, prin regulamentele 
locale de publicitate şi prin 
autorizaţiile de construire 
emise, să asigure coerenţa 
imaginii urbane. 

 Art.10. - (2) Pentru zonele de 
publicitate lărgită, potrivit 
regulamentelor locale de 
publicitate, daca este cazul sau 
prezentei legi, autorităţile 
administraţiei publice locale au 
obligaţia ca, prin autorizaţiile de 
construire emise şi/sau aprobările 
date, să asigure coerenţa imaginii 
urbane.” 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - 

Grup parlamentar al PSD) 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea alin. (2) al art. 
10 fata de lege si fata de 
propunerea de modificare 
initiala este necesara pentru 
respectarea aceluiasi 
principiu al autonomiei 
locale consacrat de  art. 120 
din Constitutia Romaniei si 
art. 2, art. 3 si art. 10 din 
Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale. 
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14.   Art. 11. - (1) In vederea punerii in 
aplicare a prevederilor prezentei 
legi, primarul/primarul general al 
municipiului Bucuresti, in aria sa de 
competenta, prin directia 
specializata privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul din 
aparatul de specialitate, poate să:   
 

 (Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - 

Grup parlamentar al PSD) 

a) argumente pentru  
susţinere 
Modificarea art. 11 in 
integralitate fata de lege si 
fata de propunerea initiala 
de modificarea este 
necesara, atat pentru 
corelarea cu dispozitiile legii 
in raport cu propunerile de 
modificare, cat si   pentru 
respectarea  aceluiasi 
principiu al autonomiei 
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  locale consacrat de  art. 120 
din Constitutia Romaniei si 
art. 2, art. 3 si art. 10 din 
Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale 
si pentru a se inlesni 
activitatea departamentelor 
de specialitate si in cadrul 
comisiilor special constituite 
in ceea ce priveste 
procedura de lucru. 
b) argumente pentru 
respingere 
Conform Legii nr.24/2000 
privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, 
republicată,   prevederile 
trebuie să fie imperative. 
 

15. Art. 11. - (1) 
 

Art. 11. - (1) 
 b) identifică şi propune 
amplasamentele şi categoriile de 
mijloace de publicitate admise 
pentru fiecare dintre zone, dacă 
este cazul;  
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 

b) argumente pentru 
respingere  
 Conform Legii nr.24/2000 
privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, 
republicată,   prevederile 
trebuie să fie imperative și 
clare. 
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16. Art.11 
 (3) Grupul de lucru va fi 
constituit după cum urmează: 

Art.11 
 (3) Grupul de lucru va fi 
constituit dupa cum urmeaza: 
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 a) 3 reprezentanţi din 
instituţia arhitectului 
şef/departamentul specializat 
privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul, din aparatul de 
specialitate, direcţia tehnică, 
direcţia de patrimoniu sau de 
administrare a domeniului 
public; 
 b) 4 specialişti atestaţi 
din domeniul arhitecturii, 
urbanismului şi amenajării 
teritoriului, peisajului 
recomandaţi de Ordinul 
Arhitecţilor din România şi de 
Registrul Urbaniştilor din 
România; 
 c) un reprezentant al 
direcţiei judeţene pentru 
cultură, respectiv a 
municipiului Bucureşti; 
 d) un reprezentant al 
agenţiei judeţene pentru 
protecţia mediului, respectiv a 
municipiului Bucureşti; 
 e) un reprezentant al 
poliţiei rutiere. 
 

 a) 1 reprezentant din 
institutia arhitectului 
sef/departamentul specializat 
privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul din aparatul de 
specialitate.  
 b) 1 reprezentant al politiei 
rutiere sau al politiei locale;  
 c) 1 reprezentant al 
serviciului de publicitate sau al 
departamentului care coordoneaza 
activitatea de publicitate in cadrul 
autoritatii locale.„ 
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
 

  
 

17. Art.11 
 (4) Propunerile privind 
regulamentele locale de 
publicitate, a zonelor de 
publicitate lărgită şi, 

Art.11 
 (4) Propunerile privind 
regulamentele locale de publicitate 
elaborate de grupul de lucru vor fi 
supuse consultării operatorilor 
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respectiv, a zonelor de 
publicitate restrânsă, 
precum şi a 
amplasamentelor şi 
categoriile de mijloace de 
publicitate admise pentru 
fiecare dintre zone, 
elaborate de grupul de lucru 
vor fi supuse consultării 
operatorilor economici din 
domeniul publicităţii. 
 

economici din domeniul publicităţii.   
    

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 

18. Art.11 
(5) Regulamentele locale de 
publicitate elaborate în 
conformitate cu prevederile 
alin. (1)-(4), inclusiv 
delimitarea zonelor de 
publicitate lărgită şi, 
respectiv, a zonelor de 
publicitate restrânsă, 
amplasamentele şi 
categoriile de mijloace de 
publicitate admise pentru 
fiecare dintre zone vor fi 
avizate de către comisiile 
tehnice de amenajarea 
teritoriului şi de urbanism 
constituite în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului 
şi urbanismul, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

Art.11 
 (5) Regulamentele locale de 
publicitate elaborate în 
conformitate cu prevederile alin. 
(1)-(4), vor fi avizate de către 
comisiile tehnice de amenajarea 
teritoriului şi de urbanism 
constituite în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare, aflate, după 
caz, în coordonarea preşedinţilor 
consiliilor judeţene sau a 
primarilor, respectiv a primarului 
general al municipiului Bucureşti.   
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
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aflate, după caz, în 
coordonarea preşedinţilor 
consiliilor judeţene sau a 
primarilor, respectiv a 
primarului general al 
municipiului Bucureşti. 
 

19. Art.11 
 (6) După obţinerea 
avizului menţionat la alin. (5), 
regulamentul local de 
publicitate, inclusiv 
stabilirea zonelor de 
publicitate restrânsă şi, 
respectiv, a zonelor de 
publicitate lărgită, 
amplasamentele şi 
categoriile de mijloace de 
publicitate admise pentru 
fiecare dintre zone se 
supune spre aprobare 
Consiliului Local/Consiliului 
General al Municipiului 
Bucureşti. 

Art.11 
 (6) După obţinerea avizului 
menţionat la alin.(5), regulamentul 
local de publicitate se supune spre 
aprobare Consiliului 
Local/Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti.   
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
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20. Art.12 - (1) Amplasamentele 
aflate în proprietatea sau în 
administrarea unităţilor 
administrativ-teritoriale 
destinate montării mijloacelor 
de publicitate vor fi 
închiriate/concesionate prin 
licitaţie publică organizată 
în condiţiile legii. 

 „Art. 12. - (1) 
Amplasamentele aflate in 
proprietatea sau in administrarea 
unitatilor administrativ-teritoriale 
din municipii, oraşe şi comune 
ori a altor instituţii publice, 
regii autonome şi societăţi 
naţionale cu capital majoritar 
de stat, destinate montarii 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea alin. (1)  al art. 
12, fata de lege si fata de 
propunerea initiala de 
modificare este necesara, 
atat pentru  
respectarea principiului 
autonomiei locale prevazut 
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mijloacelor de publicitate vor 
putea fi inchiriate/concesionate/ 
taxate pentru ocuparea 
temporara a domeniului public 
sau aduse ca aport intr-o 
asociere in participatie cu 
respectarea procedurilor legale 
in vigoare. 
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
 

 

de Constitutia Romaniei si 
de Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, 
cat si pentru respectarea 
dispozitiilor OUG nr. 
54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate 
publica, a dispozitiilor Legii 
nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publica, 
a dispozitiilor art. 858 si 
urmatoarle din Codul Civil.  
 

21. Art.12 - (2) Licitaţiile pentru 
amplasamentele prevăzute la 
alin. (1) se organizează pe 
zone de publicitate sau/şi 
tipuri de mijloace de 
publicitate, stabilite în 
conformitate cu regulamentul 
local de publicitate. 
 
 
 
 
 

Art.12 - (2) Închirierea/ 
concesionarea/ taxarea pentru 
ocuparea temporară a domeniului 
public sau aducerea ca aport într-o 
asociere în participaţie a 
amplasamentelor prevăzute la 
alin.(1) se va face, fie pentru toate 
amplasamentele de pe domeniul 
public li/sau privat al autorităţii 
publice locale, fie pe zone de 
publicitate sau/şi tipuri de mijloace 
de publicitate, aşa cum sunt 
stabilite în regulamentul local de 
publicitate. 
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea alin. (2) al art. 
12, fata de lege si fata de 
propunerea initiala de 
modificare este necesara, 
atat pentru  
respectarea principiului 
autonomiei locale prevazut 
de Constitutia Romaniei si 
de Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, 
cat si pentru respectarea 
dispozitiilor OUG nr. 
54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate 
publica, a dispozitiilor Legii 
nr. 213/1998 privind 
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bunurile proprietate publica, 
a dispozitiilor art. 858 si 
urmatoarle din Codul Civil. 

22.   Art.12 - (3) Organizatorii 
procedurii de 
concesionare/închiriere a 
spaţiilor comerciale în 
condiţiile alin.(1) şi (2) sunt 
obligaţi să prevadă, în caietele 
de sarcini, obligaţia 
ofertanţilor declaraţi 
câştigători de a asigura 
accesul nediscriminatoriu al 
tuturor operatorilor de 
publicitate la utilizarea 
amplasamentelor stabilite prin 
regulamentul local de 
publicitate.” 
 

(Text adoptat de Senat) 

 
alin.(3) Se elimină. 

 
 (Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 

dep. Marcel Ciolacu - 
Grup parlamentar al PSD) 
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23. Art. 13 - (2) În cazul 
construcţiilor-suport pentru 
mijloace de publicitate, 
indiferent de regimul de 
proprietate al imobilelor pe 
care sunt amplasate, este 
obligatorie afişarea de 
materiale publicitare pe 
întreaga perioadă de 
menţinere în amplasament a 
acestora. 
 
 

Art. 13 - (2) Pe întreaga perioadă 
de amplasare a mijloacelor  de 
publicitate, indiferent de regimul 
de proprietate al imobilelor sau 
terenurilor pe care acestea sunt 
amplasate, proprietarul 
mijloacelor de publicitate are 
obligaţia afişării permanente de 
materiale publicitare.” 
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea (2) si (3) al art. 
13 fata de lege si fata de 
propunerea de modificare 
initiala este necesara pentru 
corelare cu art. 3 din lege si 
in raport cu propunerile de 
modificare ale acestui 
articol. 
b) argumente pentru 
respingere  
Nu se suține în raport cu 
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definițiile din lege. 
Proprietarul panoului poate 
fi altul decât firma de 
publicitate. 
 

24. Art. 13 - (3) În situaţia în 
care proprietarul 
construcţiei-suport pentru 
mijloace de publicitate nu 
are contracte de publicitate în 
derulare, va afişa materiale 
privind propria activitate sau 
materiale privind campanii 
educaţionale, umanitare, 
sociale, culturale de interes 
public. 

Art. 13 - (3) În situaţia în care 
proprietarul mijloacelor de 
publicitate nu are contracte de 
publicitate în derulare, va afişa 
materiale privind propria activitate 
sau materiale privind campanii 
educaţionale, umanitare, sociale, 
culturale de interes public”. 
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea (2) si (3) al art. 
13 fata de lege si fata de 
propunerea de modificare 
initiala este necesara pentru 
corelare cu art. 3 din lege si 
in raport cu propunerile de 
modificare ale acestui 
articol.  
b) argumente pentru 
respingere 
Nu se suține în raport cu 
definițiile din lege. 
Proprietarul panoului poate 
fi altul decât firma de 
publicitate. 
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25. Art. 13  
_____________________ 

Art. 13  
(4) Primarul sau primarul general 
al municipiului Bucureşti este 
obligat să ceară proprietarului 
mijlocului de publicitate 
desfiinţarea, atunci când constată 
lipsa afişării materialelor publicitare 
pe o perioadă mai mare  de 60 de 
zile.” 

 

a) argumente pentru 
susţinere 
Completarea art. 13 cu alin. 
(4) este necesara avand in 
vedere ca, in practica s-a 
dovedit ca este necesara o 
perioada mai mare de timp 
pentru a se putea asigura 
corespondenta cu 
autoritatea administratiei 
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 (Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
 
 

publice locale in vederea 
stabilirii oportunitatii afisarii 
de materiale potrivit alin. (3) 
al art. 13 din lege. 

26. _____________________ Art. 13 - (5) Materialele privind 
propria activitate pe care le va 
afisa proprietarul mijloacelor de 
publicitate in conformitate cu 
dispozitiile alin. (3) sau materialele 
privind campanii educationale, 
umanitare, sociale, culturale de 
interes public, nu sunt considerate 
materiale publicitare si ca atare, 
nu intra sub incidenta dispozitiilor 
art. 270 si 271 Cod Fiscal.” 
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
 

 

a) argumente pentru 
susţinere 
Completarea art. 13 cu alin. 
(5) este necesara avand in 
vedere ca, prin obligarea 
afisarii de materiale 
publicitare pentru care nu se 
incaseaza venituri nu se 
poate impune plata unor 
taxe care se raporteaza la 
obtinerea de venituri. 
b) argumente pentru 
respingere 
Nu se sustine deoarece 
publicitatea proprie a 
detinatorului panourilor  e 
diferita de campaniile de 
interes public si intra sub 
incidenta codului fiscal. 
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27. Art. 15 -  (1) Amplasarea 
mijloacelor de publicitate este 
interzisă în următoarele 
situaţii: 
 a) în ariile naturale 
protejate de interes naţional şi 
internaţional, cu excepţia 
intravilanelor incluse în 
acestea; 

Art. 15 -  (1) 
 a) în ariile naturale protejate 
de interes naţional şi intenaţional, 
cu excepţia intravilanelor incluse în 
acestea sau a zonelor limitrofe 
drumurilor ce leagă diverse zone 
din aceste arii, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare;” 
 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea lit. a) a alin. (1) 
al art. 15, fata de lege, este 
necesara pentru corelarea 
cu dispozitiile OG nr. 
43/1997 privind regimul 
drumurilor si cele ale 
Ordinului Ministerului 
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(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - 

Grup parlamentar al PSD) 
 

 
 

Transporturilor nr. 571/1997 
pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind proiectarea si 
amplasarea constructiilor, 
instalatiilor si panourilor 
publicitare in zona 
drumurilor, pe poduri, 
pasaje, viaducte si tuneluri 
rutiere 

28. Art. 15 -  (1) 
 b) în spaţii verzi cu 
caracter ornamental sau cu 
valoare deosebită; 
 
 

Art. 15 -  (1) 
 b) Se abrogă 
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - 

Grup parlamentar al PSD 
 

a) argumente pentru 
susţinere 
Abrogarea lit. b) ale alin. (1) 
al art. 15, fata de lege, este 
necesara pentru respectarea 
principiului autonomiei locale 
consacrat de art. 120 din 
Constitutia Romaniei si art. 
2, art. 3 si art. 10 din Legea 
nr. 215/2000 a 
administratiei publice locale. 
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29. Art. 15 -  (1) 
 j) în incinta şi pe 
elementele de împrejmuire a 
cimitirelor, lăcaşurilor de cult, 
a scuarurilor, parcurilor şi 
grădinilor publice; 

 
 
 
  
  
 
   

Art. 15 -  (1) 
 j) în incinta şi pe elementele 
de imprejmuire a cimitirelor şi 
lăcaşurilor de cult si troiţelor; 
 

 (Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - 

Grup parlamentar al PSD 
 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea  literelor j), l), 
n), o) si p) ale alin. (1) al 
art. 15, fata de lege si fata 
de propunerea initiala de 
modificare este necesara  
pentru respectarea 
principiului autonomiei locale 
conscrat de art. 120 din 
Constitutia Romaniei si art. 
2, art. 3 si art. 10 din Legea 
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nr. 215/2000 a 
administratiei publice locale. 
b) argumente pentru 
respingere 
Nu se justifică amplasarea 
de panouri publicitare în 
parcuri. Trebuie corelat și cu  
Legea nr. 24/2007 privind 
reglementarea si 
administrarea spatiilor verzi 
din intravilanul localitatilor, 
republicata. 

30. Art. 15 -  (1) 
 l) în interiorul 
intersecţiilor şi al 
sensurilor giratorii, în 
spaţiul destinat circulaţiei 
autovehiculelor şi semnalizării 
rutiere, în zone în care 
desfăşurarea în condiţii 
normale a traficului ar putea fi 
perturbată; 
 
 
 

Art. 15 -  (1) 
 
l) în spaţiul destinat circulaţiei 
autovehiculelor şi semnalizării 
rutiere, în zone în care 
desfăşurarea în condiţii normale a 
traficului ar putea fi perturbată;” 
 
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea  literelor j), l), 
n), o) si p) ale alin. (1) al 
art. 15, fata de lege si fata 
de propunerea initiala de 
modificare este necesara  
pentru respectarea 
principiului autonomiei locale 
conscrat de art. 120 din 
Constitutia Romaniei si art. 
2, art. 3 si art. 10 din Legea 
nr. 215/2000 a 
administratiei publice locale. 
b) argumente pentru 
respingere 
Scade siguranța traficului.  
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31. Art. 15 -  (1) 
 
m) pe parapetele şi/sau 
pereţii pasajelor rutiere 

Art. 15 -  (1) 
 
m) Se abrogă. 
 

a) argumente pentru 
susţinere 
Abrogarea lit. m) ale alin. 
(1) al art. 15, fata de lege, 
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subterane şi supraterane ori 
sub poduri; 
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu -Grup 

parlamentar al PSD) 
 
 

este necesara pentru 
respectarea principiului 
autonomiei locale consacrat 
de art. 120 din Constitutia 
Romaniei si art. 2, art. 3 si 
art. 10 din Legea nr. 
215/2000 a administratiei 
publice locale. 
 

32. Art. 15 -  (1) 
n) pe stâlpii de susţinere a 
elementelor de semnalizare 
rutieră sau de circulaţie; 
 
 
 

Art. 15 -  (1) 
n) pe stâlpii care au ca destinaţie 
specifică susţinerea elementelor de 
semnalizare rutieră sau de 
circulaţie;” 
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu -Grup 

parlamentar al PSD) 
 

 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea  literelor j), l), 
n), o) si p) ale alin. (1) al 
art. 15, fata de lege si fata 
de propunerea initiala de 
modificare este necesara  
pentru respectarea 
principiului autonomiei locale 
conscrat de art. 120 din 
Constitutia Romaniei si art. 
2, art. 3 si art. 10 din Legea 
nr. 215/2000 a 
administratiei publice locale. 
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33. Art. 15 -  (1) 
o) în zona de protecţie a 
autostrăzilor; 
 
 
 

Art. 15 -  (1) 
o) pe benzile metalice de 
delimitare a sensurilor de circulaţie 
a autostrăzilor sau drumurilor 
naţionale expres, precum şi pe 
benzile laterale de protecţie a 
sensurilor de circulaţie; 
 
 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea  literelor j), l), 
n), o) si p) ale alin. (1) al 
art. 15, fata de lege si fata 
de propunerea initiala de 
modificare este necesara  
pentru respectarea 
principiului autonomiei locale 
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(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
 

conscrat de art. 120 din 
Constitutia Romaniei si art. 
2, art. 3 si art. 10 din Legea 
nr. 215/2000 a 
administratiei publice locale. 
 

34. Art. 15 -  (1) 
 
p) pe lucrările de artă care 
traversează drumul, pe 
portale cu semnalizare rutieră 
sau în soluţii independente 
autoportante în traversarea 
drumului. 
 

Art. 15 -  (1) 
 
p) pe portale cu semnalizare 
rutiera. 
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea  literelor j), l), 
n), o) si p) ale alin. (1) al 
art. 15, fata de lege si fata 
de propunerea initiala de 
modificare este necesara  
pentru respectarea 
principiului autonomiei locale 
conscrat de art. 120 din 
Constitutia Romaniei si art. 
2, art. 3 si art. 10 din Legea 
nr. 215/2000 a 
administratiei publice locale. 
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35. Art. 15  
(2) Se interzice acoperirea cu 
orice mijloc de publicitate a 
suprafeţelor vitrate ale 
clădirilor. 
 
 
 

Art. 15  
alin. (2) se abrogă. 

 
(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 

dep. Marcel Ciolacu - 
Grup parlamentar al PSD) 

 
 

a) argumente pentru 
susţinere 
Abrogarea alin. (2) al art. 15 
este necesara deoarece se 
ingradeste dreptul de 
proprietate si de dispozitie 
asupra acesteia prin 
impiedicarea proprietarilor 
privati de a obtine venituri 
din exploatarea 
proprietatilor respective. 
De asemenea se incalca si 
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principiul autonomiei locale 
conscrat d eart. 120 din 
Constitutia Romaniei si de 
Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale. 
 

36. Art. 15  
(3) Se interzice amplasarea şi 
utilizarea mijloacelor de 
publicitate sonore care pot 
tulbura liniştea publică, cu 
excepţia vehiculelor publicitare 
utilizate în condiţiile prezentei 
legi. 
 
 
 

Art. 15  
  (3) Se interzice amplasarea şi 
utilizarea mijloacelor de publicitate 
sonore care pot tulbura liniştea 
publică, cu excepţia vehiculelor 
publicitare special destinate şi care 
au ca unic scop publicitatea, 
utilizate în condiţiile legii. 
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - 

Grup parlamentar al PSD) 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea alin. (3) al art. 
15, fata de lege, este 
necesara avand in vedere ca 
si pentru  vehiculele 
publicitare trebuie sa se 
impuna necesitatea obtinerii 
de avize. 
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37. Art. 16.   „Art. 16. -   Amplasarea 
mijloacelor de publicitate la o 
distanţă mai mică de 1,00 m faţă 
de limita de proprietate a imobilelor 
proprietate privată a persoanelor 
fizice şi/sau juridice se va realiza 
doar cu acordul proprietarilor 
acestor imobile”.  
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea art. 16, fata de 
lege si fata de propunerea 
initiala de modificare este 
necesara deoarece, 
amplasarea mijloacelor de 
publicitate trebuie sa fie 
corelata cu realitatea 
existenta in teren si in 
raport de dimensiunile 
trotuarelor, strazilor, 
scuarurilor etc. 
b) argumente pentru 
respingere 
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Panourile pot limita însorirea 
clădirilor de pe loturile 
învecinate. 
 

38. Art.23 
(2) Amplasarea panourilor 
publicitare, a ecranelor şi 
publicităţii luminoase pe clădiri 
se autorizează numai în baza 
unei expertize tehnice 
elaborate în condiţiile legii de 
către experţi tehnici atestaţi, 
precum şi a documentaţiei 
tehnice pentru autorizare, 
verificată de verificatori de 
proiecte atestaţi pentru 
cerinţele esenţiale de calitate 
"rezistenţă mecanică şi 
stabilitate", "siguranţă în 
exploatare" şi "securitate la 
incendiu", prevăzute de 
legislaţia în vigoare privind 
calitatea în construcţii. 
 
 

Art.23 - (2) 
Se abrogă. 
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
 

a) argumente pentru 
susţinere 
Abrogarea alin. (2) si (3) ale 
art. 23 este necesara avand 
in vedere ca, autorizarea 
mijloacelor de publicitate se 
face in baza Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea 
lucrarilor de constructii, 
republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
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39. Art.23 
 
(3) Verificarea construcţiei cu 
privire la respectarea 
cerinţelor esenţiale de calitate 
prevăzute la alin. (2) se 
realizează prin reexpertizare 
tehnică, la fiecare 10 ani de la 

Art.23 - (3) 
 
Se abrogă. 
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
 

a) argumente pentru 
susţinere 
Abrogarea alin. (2) si (3) ale 
art. 23 este necesara avand 
in vedere ca, autorizarea 
mijloacelor de publicitate se 
face in baza Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea 
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data emiterii autorizaţiei de 
construire pentru amplasarea 
structurii publicitare, sau ca 
urmare a acţiunilor factorilor 
de risc naturali/antropici 
asupra 
construcţiei/elementului 
constructiv care susţine 
structura publicitară. 

lucrarilor de constructii, 
republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 
 

40. Art. 25 - În situaţia amplasării 
pe terasele sau acoperişurile 
construcţiilor, panourile 
publicitare, ecranele şi 
publicitatea luminoasă vor 
avea următoarele înălţimi: 
 a) cel mult 3,00 m, dacă 
faţada construcţiei-suport are 
înălţimea mai mică de 15,00 
m; 
 b) cel mult 1/5 din 
înălţimea faţadei, dar nu mai 
mult de 6,00 m, dacă faţada 
construcţiei-suport are 
înălţimea mai mare de 
15,00m. 

 

Articolul 25 se abroga. 
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu -Grup 

parlamentar al PSD) 
 

a) argumente pentru 
susţinere 
Abrogarea art. 25 este 
necesara  avand in vedere 
ca autorizarea mijloacelor de 
publicitate se face in baza 
Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea lucrarilor de 
constructii, republicata cu 
modificarile si completarile 
ulterioare, iar dimensiunile 
mijloacelor de publicitate 
respective se mentioneaza in 
autorizatia de construire. 
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41.  Art. 27 - (1) Panourile 
publicitare amplasate pe sol 
vor fi montate astfel încât să 
nu împiedice circulaţia rutieră 
şi/sau pietonală, ori accesul 
pietonal şi/sau al 
autovehiculelor de intervenţie 

 Art. 27 - (1) Panourile 
publicitare, ecranele si publicitatea 
liminoasa amplasate pe sol vor fi 
montate astfel încât să nu 
împiedice circulaţia rutieră şi/sau 
pietonală, ori accesul pietonal 
şi/sau al autovehiculelor de 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea alin. (1) al art. 
27, fata de lege, este 
necesara pentru a nu exista 
discriminari intre operatorii 
de publicitate in raport de 
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pe proprietăţi, cu respectarea 
prevederilor prezentei legi. 
 
 

intervenţie pe proprietăţi, cu 
respectarea prevederilor prezentei 
legi.  

 
 (Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 

dep. Marcel Ciolacu -Grup 
parlamentar al PSD) 

mijlocul de publicitate 
amplasat la sol. – Legea 
21/1996 privind concurenta. 
 
 

42. Art. 27 - (2) Panourile 
publicitare, indiferent de tipul 
de proprietate pe care au fost 
montate, vor fi amplasate 
astfel încât proiecţia la sol a 
acestora să fie în totalitate în 
interiorul proprietăţii pe care 
au fost autorizate. 
 

Art. 27 
alin.(2) se abrogă. 
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
 

a) argumente pentru 
susţinere 
Abrogarea alin. (2) al art. 27 
este necesara deoarece se 
incalca dreptul de 
proprietate garantat de art. 
44 si 136 din Constitutia 
Romaniei. 
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43. Art.30 
______________________ 

Art.30 
(2) Pentru alin.(1) alineatele d) 
si f), modalitatea de masurare a 
distantelor mentionate se va 
face prin calcularea distantei 
pornind de la stalpul 
semaforului  si mergand invers 
fata de sensul de mers dar in 
planul semaforului. Zona de 
excludere este de maxim 0,5 m 
in afara planului dat de semafor 
inspre interiorul trotuarului sau 
a zonei limitrofe carosabilului.” 
 

 (Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 

a) argumente pentru 
susţinere 
Completarea art. 30 cu alin. 
(2), fata de lege, este 
necesara avand in vedere 
propunerea de modificare a 
alin. (1) al art. 30 si pentru 
a pune la dispozitia 
autoritatilor instrumente 
care sa nu permita 
interpretari contrare vointei 
legiuitorului. 
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44. Art. 38. -   (1) 
    a) pe construcţii, 
inclusiv monumente istorice 
amplasate în zone de 
publicitate restrânsă, sau în 
zone în care este interzisă 
publicitatea, numai în situaţia 
în care acestea constituie 
protecţie către domeniul public 
pe perioada efectuării 
lucrărilor de 
consolidare/restaurare, dar nu 
mai mult de un an 
calendaristic, şi numai dacă 
reproduc imaginea 
construcţiei după 
consolidare/restaurare, 
eventualele texte de 
publicitate comercială vor 
ocupa cel mult 25% din 
suprafaţa totală a acesteia; 

 

Art. 38. -   (1) 
 a) pe construcţii, inclusiv 
monumente istorice amplasate în 
zone de publicitate restrânsă, sau 
în zone în care este interzisă 
publicitatea, numai în situaţia în 
care acestea constituie protecţie 
către domeniul public pe perioada 
efectuării lucrărilor de 
consolidare/restaurare, dar nu 
mai mult de un an calendaristic, 
şi numai dacă reproduc imaginea 
construcţiei după consolidare/ 
restaurare, eventualele texte de 
publicitate comercială vor ocupa cel 
mult 50% din suprafaţa totală a 
acesteia;  
 
(Autor: dep. Manole Petre-Florin - 

PSD) 
 

a) argumente pentru 
susţinere 
Astfel clientii vor fi incurajati 
sa suporte costurile si 
pentru suprafata de mesh 
care va reproduce imaginea 
cladirii 
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45. Art. 38. -   (1) 
    a) pe construcţii, 
inclusiv monumente istorice 
amplasate în zone de 
publicitate restrânsă, sau în 
zone în care este interzisă 
publicitatea, numai în situaţia 
în care acestea constituie 
protecţie către domeniul public 
pe perioada efectuării 
lucrărilor de 

Art. 38. -   (1) 
 a) pe construcţii, inclusiv 
monumente istorice amplasate în 
zone de publicitate restrânsă, sau 
în zone în care este interzisă 
publicitatea, numai în situaţia în 
care acestea constituie protecţie 
către domeniul public pe perioada 
efectuării lucrărilor de consolidare/ 
restaurare şi numai dacă reproduc 
imaginea construcţiei după 
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consolidare/restaurare, dar nu 
mai mult de un an 
calendaristic, şi numai dacă 
reproduc imaginea 
construcţiei după 
consolidare/restaurare, 
eventualele texte de 
publicitate comercială vor 
ocupa cel mult 25% din 
suprafaţa totală a acesteia; 

 

consolidare/restaurare, eventualele 
texte de publicitate comercială vor 
ocupa cel mult 50% din suprafaţa 
totală a acesteia;  
 
(Autor: dep. Seres Denes - UDMR) 
 

46. Art.41 
 b) să poată fi 
montate/demontate în/din 
toate amplasamentele 
aprobate prin avizul pentru 
publicitate temporară, în cel 
mult 24 de ore;   
 

Art.41 
b) să poată fi montate/demontate 
in/din toate amplasamentele 
aprobate prin avizului pentru 
publicitate temporara, in cel mult  
mult 48 ore;  
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea lit. b) a art. 41, 
fata de lege este necesara 
pentru a fi in concordanta cu 
dispozitiile lit. c) a aceluiasi 
articol in care se prevede un 
termen de 48 de ore de 
aducere la stare initiala a 
amplasamentelor. 
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47. Art. 42 - (1) Autorităţile 
administraţiei publice locale 
vor identifica amplasamentele 
destinate pentru mijloacele de 
publicitate temporară şi pentru 
proiectele publicitare speciale. 
 

Art.42 - (1) Autorităţile 
administraţiei publice locale vor 
identifica amplasamentele 
destinate pentru mijloacele de 
publicitate temporară şi pentru 
proiectele publicitare speciale, 
tinand cont de cererile operatorilor 
de publictate. 

 
 (Autor: Deputat PSD Manole 

Petre-Florin) 
 

a) argumente pentru 
susţinere 
Astfel, va exista o 
armonizare intre cerere si 
oferta care va contribui la 
suplimentarea fondurilor 
colectate la bugetul 
administratiei publice locale 
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48. Art.42 
(2) În situaţia în care la 
încheierea perioadei de 
valabilitate a avizului pentru 
publicitate temporară, în 
conformitate cu prevederile 
art.7, există mai multe 
solicitări de amplasare de 
mijloace de publicitate 
temporară, autoritatea 
administraţiei publice locale va 
atribui amplasamentul prin 
licitaţie publică organizată 
în condiţiile legii.   
   
 

Art.42 
       (2) La încheierea perioadei de 
valabilitate a avizului pentru 
publicitate temporară, în 
conformitate cu prevederile art.7, 
autoritatea administraţiei publice 
locale va atribui în continuare 
amplasamentul mijlocului de 
publicitate temporară, cu 
respectarea dispoziţiilor legale 
privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de 
servicii. 

 
(Autor: Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului) 

a) argumente pentru 
susţinere 
Exprimare corectă 
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49. Art.42 
  (4) Schimbarea 
locaţiilor prevăzute la alin. (3) 
se va face numai în situaţia în 
care locaţiile licitate iniţial nu 
mai pot fi puse la dispoziţia 
contractantului ca urmare a 
executării unor lucrări de 
interes public.   
 

Art.42 
 (4) Schimbarea locatiilor 
prevazute la alin. (3) se va face 
numai in situatia in care locatiile 
initial avizate  nu mai pot fi puse 
la dispozitia contractantului ca 
urmare a executarii unor lucrari de 
interes public   
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD)  
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50. Art. 44. -   (1) În vederea 
asigurării eficientei informări a 

Art. 44. -    (1) In vederea 
asigurarii eficientei informari a 
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cetăţenilor, a libertăţii de 
expresie şi esteticii urbane, 
autorităţile administraţiei 
publice locale vor instala în 
amplasamente cu vizibilitate, 
în condiţiile regulamentului 
local de publicitate, panouri 
speciale destinate afişelor 
publicitare şi anunţurilor de 
mică publicitate.  

cetatenilor, a libertatii de expresie 
si esteticii urbane, autoritatile 
administratiei publice locale au 
obligatia de a instala in 
amplasamente cu vizibilitate, in 
conditiile regulamentului local de 
publicitate, panouri speciale 
destinate afiselor publicitare 
pentru spectacole publice, 
teatre, concerte si a anunturilor 
de mica publicitate. 
 

 (Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
51. Art.44 

_____________________ 
Art.44 - (4) Autoritatea 
administratiei publice locale 
stabilește și încasează taxa de 
afisaj de la persoanele fizice si/sau 
juridice care afiseaza mesaje pe 
aceste sisteme de afisaj public. 
 

(Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului) 
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52. Art.48 
(2) Sancţiunile prevăzute în 
prezenta lege se completează 
cu cele referitoare la 
nerespectarea legislaţiei în 
vigoare privind autorizarea 
construcţiilor, urbanismul şi 
amenajarea teritoriului. 

Art.48 
 (2) Sanctiunile prevazute in 
prezenta lege se pot completa, 
daca este cazul, cu cele referitoare 
la nerespectarea legislatiei in 
vigoare privind autorizarea 
executarii lucrarilor de 
constructie. 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea alin. (2) al art. 
48, fata de lege este 
necesara pentru evitarea 
suprapunerii amenzilor 
emise si incalcarea 
dispozitiilor OG nr. 2/2001 
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(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
 

privind regimul juridic al 
contraventiilor. 

53.  Art.49 alin.(2)  
   c) cu amendă de la 
10.000 lei la 15.000 lei cele 
prevăzute la lit. c), d), h), j) şi 
m);   

 

 Art.49 alin.(2)  
 c) cu amenda de la 10.000 lei 
la 20.000 lei, cele prevazute la lit. 
e); 
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 
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54. Art. 54. -   În vederea 
asigurării respectării 
prevederilor 
Regulamentului local 
privind amplasarea 
mijloacelor de publicitate 
cu situaţia de fapt din 
teren, autorităţile 
administraţiei publice 
locale, în termen de 30 de 
zile de la adoptarea 
acestuia, vor identifica şi 
vor notifica proprietarii de 
mijloace de publicitate a 
căror amplasare nu mai 
corespunde cu noile 
reglementări, astfel:  

 

“Art. 54. -   În vederea 
asigurării respectării 
prevederilor Regulamentului 
local privind amplasarea 
mijloacelor de publicitate cu 
situaţia de fapt din teren, 
autorităţile administraţiei 
publice locale, în termen de 180 
de zile de la adoptarea 
acestuia, vor identifica şi vor 
notifica proprietarii de mijloace 
de publicitate a căror 
amplasare nu mai corespunde 
cu noile reglementări, astfel:  

 
(Autor: dep. Florin Roman – PNL) 

a) argumente pentru 
susţinere 
Modificarea art. 54, fata de 
lege este necesara avand in 
vedere ca pentru activitatea 
prevazuta in acest articol, 
30 de zile nu pot fi 
suficiente dat fiind numarul 
mare de operatori de 
publicitate si de mijloace de 
publicitate  
amplasate. 
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55. Art. 55 - În termen de 30 de 
zile de la încheierea 
procedurilor prevăzute la 

„Art. 55. In termen de 30 de zile 
de la incheierea procedurilor 
prevazute la art. 52, concomitent 

b) argumente pentru 
respingere 
In cadrul dezbaterii publice 
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art.52, concomitent cu 
acţiunile prevăzute la art.54, 
se vor demara procedurile de 
licitaţie publică a 
amplasamentelor 
identificate pe domeniul 
public sau privat al statului 
ori al unităţii administrativ-
teritoriale. 

 

cu actiunile prevazute la art. 54, se 
pot demara procedurile de 
inchiriere/concesiune/ taxare 
pentru ocuparea temporara a 
domeniului public sau aducerea 
ca aport intr-o asociere in 
participatie a amplasamentelor 
identificate pe domeniul public 
sau privat al statului ori al 
unitatii administrativ-
teritoriale.”  
 

(Autori: dep. Laurenţiu Nistor şi 
dep. Marcel Ciolacu - Grup 

parlamentar al PSD) 

si consultarii cu industria de 
profil s-a evidentiat faptul ca 
in unele localitati exista un 
fel de  monopol a unor 
operatori economici  pe 
anumite zone in baza unor 
contracte anterioare 
legislatiei in vigoare privind 
achizitiile publice. 

 

56. Art.56.- (1) Mijloacele de 
publicitate autorizate până la 
data intrării în vigoare a 
prezentei legi pot fi menţinute 
pe amplasamentele autorizate 
până la data expirării 
contractelor de publicitate în 
curs, dar nu mai târziu de 1 
octombrie 2015. 

 
(Text OUG nr.108/2013) 

 

„Art.56.- (1) Mijloacele de 
publicitate autorizate pana la data 
intrării în vigoare a prezentei legi 
pot fi menţinute pe 
amplasamentele autorizate, pâna la 
data expirării contractelor de 
publicitate în curs de derulare, dar 
nu mai târziu de 1 octombrie 
2015. În acest sens, titularii 
contractelor vor fi notificaţi în scris, 
cu cel puţin 30 de zile înainte de 
data limită înscrisă în lege privind 
rezilierea contractelor de 
publicitate, ca urmare a efectului 
legii.” 

(Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului) 

b) argumente pentru 
respingere 
Termenul a fost depășit, nu 
mai are obiect.  
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57. __________________  Art.561 - În perioada 
electorală dispoziţiile prezentei 
legi cu privire la publicitatea 
mesajelor cu caracter politic, 
nu se aplică. În Perioada 
electorală se aplică dispoziţiile 
Legii nr.334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor 
politice şi a campaniilor 
electorale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
(Autor: dep.Gheorghe Drăghici - 

Grup parlamentar al PSD) 

 Camera 
Deputaţilor 

58.  Art. 57. -   În termen 
de 5 zile de la notificarea 
emisă conform art. 54 lit. a) şi 
b), Inspectoratul de Stat în 
Construcţii şi/sau 
autorităţile administraţiei 
publice locale vor dispune 
demolarea mijloacelor de 
publicitate amplasate contrar 
prevederilor Regulamentului 
local privind amplasarea 
mijloacelor de publicitate pe 
cheltuiala proprietarului, fără 
emiterea unei autorizaţii de 
desfiinţare şi fără sesizarea 
instanţelor judecătoreşti.  

 „Art. 57. In termen de 90 
de zile de la notificarea emisa 
conform art. 54 lit. a) si b) 
autoritatile administratiei publice 
locale, vor dispune demolarea 
mijloacelor de publicitate 
amplasate contrar prevederilor 
Regulamentului local de publicitate 
pe cheltuiala proprietarului cu 
emiterea autorizatiei de 
desfiintare si fara sesizarea 
instantelor judecatoresti.”  

(Autor: Comisia pentru 
administrație publică și amenjarea 

teritoiului) 

 Camera 
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59.   Art.II. - La data 
intrării în vigoare a prezentei 
legi se vor demara procedurile 

a) argumente pentru 
susţinere 
Prevederile art.II la  
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de achiziţie publică a 
amplasamentelor autorizate, cu 
respectarea procedurilor legale 
privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii.” 

 
 (Autor: Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului) 

prezenta lege sunt preluate 
din modificările propuse la 
art.55.  
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