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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind 
amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată 

pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și 

Comisiei pentru transporturi şi infrastructură care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege 

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

mijloacelor de publicitate, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.43/1997 

privind regimul drumurilor şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, transmis cu adresa nr. P.L.x.284/2022 din 18 mai 

2022, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/359/2022 din 18 mai 2022. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.294/24.03.2022, avizează favorabil propunerea 

legislativă, cu observații și propuneri. 

 Consiliul Economic și Social, cu avizul nr.1368/08.03.2022, avizează nefavorabil 

proiectul de act normativ. 

Guvernul, prin adresa nr.9662/2022, nu susține adoptarea acestei inițiative legislative. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă în ședința 

din 16 mai 2022. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii 

nr.185/2013, modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997, precum şi modificarea Legii 

nr.50/1991. Potrivit expunerii de motive, intervenţiile legislative vizează ca normele existente în 

domeniul amplasării mijloacelor de publicitate să devină funcţionale şi aplicabile în concordanţă 

cu viziunea şi necesităţile fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, avându-se în vedere crearea 

unui cadru normativ clar, unitar şi explicit. 

Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 27 septembrie 2022. 
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În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Guvern nr.43/1997 privind regimul drumurilor şi pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii în forma 

adoptată de Senat. 

Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 

alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

 
PREȘEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Narcis Rebedea 


