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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

 
                                                                                                      Bucureşti, 19.04.2011               

                                                                                                         Nr.23/103/2011 
   

AVIZ 
la proiectul de Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz 
care va fi transmis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, cu proiectul de Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor 
de publicitate, transmis cu adresa nr.P.L.x181 din 11 aprilie 2011, înregistrată sub 
nr.23/103 din 12 aprilie 2011. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea unui cadru general 
care să permită comunităţilor locale prin aplicarea unor norme unitare, crearea şi 
păstrarea în siguranţă a unor spaţii urbane, infrastructuri şi servicii funcţionale şi bine 
proiectate prin elaborarea unui Regulament local care trebuie să aibă în vedere siguranţa 
publică şi armonizarea principiilor libertăţii de exprimare cu respectul pentru peisaj.  

  Proiectul de lege a fost respins de Senat în şedinţa din 6 aprilie 2010. 
  Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul 
nr.1581/20.12.2010, cu observaţii şi propuneri însuşite de iniţiator. 

Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 19.04.2011. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, să 

avizeze favorabil proiectul de Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 
publicitate, cu un amendament admis prevăzut în anexa 1 şi amendamente respinse 
prevăzute în anexa 2. 
   Prin obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
  Potrivit art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
Expert parlamentar, 
Dr. Maria Cristina Bălănescu              

 

Administrator
Original
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ANEXA 1 

 
A M E N D A M E N T E   A D M I S E 

la proiectul de Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate 
 

Nr. 
crt. 

Textul proiectului de Lege privind amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de publicitate 

 

Amendamente admise/Autor Motivaţie 

 
0 1 2 3 
1. Art.54.- În vederea asigurării respectării prevederilor 

regulamentului local 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 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 sau 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, care nu au fost autorizate sau care nu au contracte de 
închiriere valabile la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri 
sau care nu au inscripţionate informaţiile privind denumirea 
operatorului, Codul de Identificare Fiscală a acestuia şi numărul 
autorizaţiei de construire se va dispune dezafectarea.   

Nemodificat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) pentru panourile situate pe proprietatea 
persoanelor fizice sau juridice, care nu au fost 
autorizate sau care nu au contracte de închiriere 
valabile la data intrării în vigoare a prezentei 
legi sau care nu au inscripţionate informaţiile 
privind denumirea operatorului, Codul de 
Identificare Fiscală al acestuia şi numărul 
autorizaţiei de construire se va dispune 
dezafectarea.   
 
Comisia pentru industrii şi servicii 
 

Se impune. 
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ANEXA 2 
 

A M E N D A M E N T E    R E S P I N S E 
la proiectul de Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate 

 
Nr. 
crt. 

Textul proiectului de Lege privind amplasarea şi 
autorizarea mijloacelor de publicitate 

 
 

Amendamente respinse/autor 
 

Motivaţie 

 
0 1 2 3 
1.  

 
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 publicitate 
restrânsă, în corelare cu documentaţiile de urbanism 
aprobate. 
 
 
 
 
(2) În cadrul regulamentului local de publicitate, pentru 
fiecare categorie de zonă se vor stabili amplasamentele şi 
categoriile de mijloace de publicitate admise. 
(3) Autorităţile administraţiei publice locale din comune 
pot adopta regulamente locale privind amplasarea 
mijloacelor de publicitate proprii sau pot controla această 
activitate în baza prevederilor prezentei legi. 
 
 

1. Alineatul (1) al articolului 8 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„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 publicitate 
restrânsă, în corelare cu documentaţiile de urbanism 
aprobate, cu menţiunea interdicţiei oricărei forme de 
publicitate pe monumentele respective.” 
 
Dep.Iulian Iancu - PSD 
 
Nemodificat. 
 
 

Este imperios necesară 
protejarea monumentelor 
înscrise în Lista patrimoniului 
mondial – UNESCO. 
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0 1 2 3 
2. Art.18. – (1) Firmele se amplasează pe faţadele clădirilor 

sau în locuri special amenajate supă cum urmează: 
a) pe clădirile de locuit cu spaţii cu altă destinaţie la 
parter sau mezanin, se amplasează numai pe poţiunea de 
faţadă corespunzătoare acestor spaţii, sau pe parapetul 
plin şi continuu al primului etaj unde este cazul, cu 
acordul proprietarilor; 
b) firmele în consolă se amplasează la o înălţime minimă 
de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Faţă de planul vertical 
al faţadei firmele vor putea ieşi la consolă maximum 1,20 
m, dar păstrând o distanţă de minimum 1,00 m faţă de 
planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau faţă 
de limita interioară a plantaţiei de aliniament; 
c) copertinele pe care se inscripţionează o firmă vor fi 
amplasate la minimum 2,50 m înălţime faţă de nivelul 
trotuarului şi vor ieşi din planul faţadei maximum 1,50 
m; ele vor păstra o distanţă de minimum 1,00 m faţă de 
planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau faţă 
de limita interioară a plantaţiei de aliniament; 
d) în cazul amplasării firmelor pe aticul clădirilor de 
locuinţe colective sau pe parapetul plin al etajului I după 
caz, firmele nu vor depăşi dimensiunile elementelor 
constructive suport; 
e) în cazul apartamentelor în care se derulează activităţi 
cu caracter temporar situate în clădiri locuinţe colective, 
firmele aferente se amplasează la parterul clădirii, cu 
acordul proprietarilor afectaţi. 
(2) În situaţia prevăzută la alin.(1) lit.e), firmele se 
amplasează astfel: 
a) în zona scării de acces corespunzătoare, dacă 
apartamentul este situat la alte niveluri decât la parter sau 
demisol; 
b) fără a depăşi limita spaţiului respectiv, dacă 
apartamentul este amplasat la parter sau demisol. 
 
 

2. Litera e) a alineatului (1) al articolului 18 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„e) în cazul apartamentelor în care se derulează activităţi 
cu caracter temporar situate în clădiri de locuinţe colective, 
firmele aferente se amplasează la parterul clădirii, cu 
acordul proprietarilor afectaţi.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Alineatul (2) al articolului 18 se elimină. 
 
 
 
 
Dep.Iulian Iancu - PSD 

Corectură gramaticală şi 
dispoziţiile alineatului 2 sunt 
specifice regulamentelor ce vor 
fi elaborate în baza legii. 
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3.  

 
Art.19. – (1) Amplasarea firmelor şi copertinelor 
inscripţionate se autorizează în condiţiile art.4. 
(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), autorizaţia de 
construire nu este necesară în cazul firmelor 
inscripţionate pe vitrinele şi uşile de acces, în condiţiile 
prezentei legi. 
(3) Firmele inscripţionate pe vitrinele/uşile de acces se 
pot amplasa în baza avizului emis de autorităţile 
administraţiei publice. 
 
 
(4) Amplasarea materialelor publicitare prevăzute la 
alin.(3) se va face după achitarea taxelor de publicitate 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 

3. Alineatul (3) al articolului 19 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Nemodificat. 
 
 
 
 
 
„(3) Firmele inscripţionate pe vitrinele/uşile de acces se pot 
amplasa, fără a afecta zona din punct de vedere estetic, 
imagistic sau peisagistic, sau traficul pietonal, în baza 
avizului emis de autorităţile administraţiei publice.” 
 
Nemodificat. 
 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD 
 

Se impune menţionarea unor 
criterii obligatoriu de observat de 
către autorităţi la emiterea 
avizului. 

  4. Art.26. – (1) Pe stâlpii de iluminat public pe care nu sunt 
amplasate semnalizări rutiere şi indicatoare de circulaţie, 
se pot amplasa panouri peste cota minimă de +4,00 m de 
la sol. 
(2) Pe un stâlp se poate amplasa un singur panou, iar 
proiecţia la sol a panoului se va situa în afara gabaritului 
carosabilului. 
 

4. Articolul 26 se elimină. 
 
 
 
 
Dep.Iulian Iancu - PSD 

Amplasaea de panouri 
publicitare pe stâlpii de iluminat 
este periculoasă şi ca atare nu 
poate fi permisă. 

  5. 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: 
a) la minimum 2,50 m înălţime de la sol, pentru 
panourile cu suprafaţa utilă mai mare de 2,5 mp per faţă; 
b) cu distanţa de minimum 50,0 m între două panouri 
publicitare pe sectoarele de drum din intravilan; 

5. Literele b) şi c) ale articolului 30 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
Nemodificat. 
 
„b) cu distanţa de minimum 100,0 m între două panouri 
publicitare pe sectoarele de drum din intravilan; 

Pentru a nu afecta circulaţia pe 
drumurile publice printr-un 
exces de publicitate. 
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c) cu distanţa de minimum 100,0 între două panouri 
publicitare, pe sectoarele de drum din extravilan; 
 
d) la minimum 100,0 m faţă de intersecţiile cu drumurile 
laterale cu mai mult de patru benzi de circulaţie; 
e) în afara curbelor cu vizibilitate redusă; 
f) la minimum 100,0 m faţă de intersecţiile semaforizate. 
 

c) cu distanţa de minimum 200,0 între două panouri 
publicitare, pe sectoarele de drum din extravilan;” 
 
Nemodificat. 
 
Dep.Iulian Iancu - PSD 

   6. 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 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 m; 
e) este permisă amplasarea bannerelor pe o durata de cel 
mult o lună calendaristică. 
 

6. La articolul 36 se introduce un alineat nou, alin.(2) 
cu următorul cuprins: 
„Art.36. –(1) 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 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 m; 
e) este permisă amplasarea bannerelor pe o durata de cel 
mult o lună calendaristică. 
(2) Bannerele se realizează eficient energetic, uniforme 
ca dimensiuni, utilizând resurse regenerabile, şi 
materiale preponderent ecologice, şi respectând estetica 
zonei. ” 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD 

Pentru a respecta eficienţa 
energetică, utilizarea de resurse 
regenerabile de energie şi 
estetica zonei în care sunt 
amplasate.  

 7. Art.45. – Este interzisă amplasarea de afişe publicitare 
care să acopere alte afişe publicitare postate anterior, 
aflate în perioada de valabilitate, care fac publicitate 

7. Articolul 45 va avea următorul cuprins: 
„Art.45. – (1) Este interzisă amplasarea de afişe 
publicitare care să acopere alte afişe publicitare postate 

Se impune pentru a nu afecta 
structura acestor terenuri. 
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unor/evenimente/acţiuni/campanii aflate în derulare sau 
care urmează să se deruleze. 

anterior, aflate în perioada de valabilitate, care fac 
publicitate unor/evenimente/acţiuni/campanii aflate în 
derulare sau care urmează să se deruleze. 
(2) Este interzisă folosirea suporţilor din beton pe 
terenurile arabile şi în parcuri.” 
 
Dep.Iulian Iancu – PSD 

   8. Art.49. – (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: 
a) amplasarea mijloacelor de publicitate fără avizpentru 
publicitatea temporară ori cu nerespectarea prevederilor 
acestuia şi a documentaţiei tehnice care a stat la baza 
eliberării avizului, precum şi montarea panourilor 
publicitare cu stractură proprie şi elemente de susţinere 
care necesită fundaţie pe trotuare cu lăţime mai mică de 
2,25 m; 
b) nerespectarea de către primar, respectiv primarul 
general al municipiului Bucureşti a obligaţiilor stabilite 
la art.11 alin.(1) şi art.51 alin.(2); 
c)  nerespectarea de către primar, respectiv primarul 
general al municipiului Bucureşti a obligaţiei de a 
dispune desfinţarea în termen de 15 zile de la data 
expirării termenului de încetare a funcţionării mijlocului 
de publicitate pentru care nu s-a obţinut o prelungire a 
acestui termen; 
d( nerespectarea de către proprietarii mijloacelor de 
publicitate a tipurilor şi dimensiunilor mijloacelor de 
publicitate admise, în conformitate cu prevederile 
regulamentelor de publicitate; 
e) 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; 
f) amplasarea panourilor publicitare mobile sau orice alte 
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 

8. Alineatul (2) al articolului 49 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuantumul amenzilor este prea 
mic. 
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solului/trotuarului, până la nivelul solului a elementelor 
de fundare/ancorare necesare asigurării stabilităţii 
panoului de reclamă publicitară; 
g) 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; 
h) nerespectarea obligaţiei de reexpertizare tehnică în 
vederea verificării construcţiei cu privire la respectarea 
cerinţelor esenţiale de calitate, de a elibera/desfinţa 
suportul reclamei la expirarea termenului stabilit prin 
autorizaţia sau avizul de publicitate temporară, sau 
refuzul de a readuce amplasamentul şi mediul 
înconjurător la starea iniţială, inclusiv prin înierbare sau 
asfaltare pentru pentru mijloacele de publicitate 
amplasate la nivelul solului; 
nerespectarea obligaţiei de dezafectare şi/sau conformare 
stabilite prin art.54 lit.a) şi b); 
k) nerespectarea obligaţiei de a afişa în mod vizibil 
elementele de identificare ale panoului publicitar prin 
instripţionarea acestora cu informaţii privind denumirea 
operatorului, Codul de Identificare Fiscală a acestuia şi 
numărul autorizaţiei de construire; 
l) 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 acestora; 
m) nerespectarea de către autorităţile administraţiei 
publice locale a obligaţiei de a instala panouri speciale 
destinate 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 şi juridice, se sancţionează după cum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) săvârşite de 
persoanele fizice şi juridice, se sancţionează după cum 



 9

0 1 2 3 
urmează: 
a) cu amendă de la 30.000 la lei la 50.000 lei, cele 
prevăzute la lit.a) şi d); 
b) cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, cele 
prevăzute la lit. e), f) şi h); 
c) cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei, cele 
prevăzute la lit. b), c), g), i), şi l); 
d) cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la 
lit.n). 

urmează: 
a) cu amendă de la 50.000 la lei la 100.000 lei, cele 
prevăzute la lit.a) şi d); 
b) cu amendă de la 50.000 lei la 60.000 lei, cele prevăzute 
la lit. e), f) şi h); 
c) cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei, cele prevăzute 
la lit. b), c), g), i), şi l); 
d) cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la 
lit.n). 
 
Dep.Iulian Iancu - PSD 

   9. Art.52.- (1) In 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 pentru amplasarea 
mijloacelor de publicitate, identificarea amplasamentelor 
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 pentru 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 
reactualizarea acestora în termenul prevăzut la alin.(1). 

9. La articolul 52 se introduce un alineat nou alin.(11) 
cu următorul cuprins: 
„Prezenta lege nu se adresează materialelor de 
publicitate pentru campania electorală.” 
 
Dep.Iulian Iancu - PSD 
 

Materialele publicitare pentru 
campania electorală se 
reglementează prin lege specială. 

 
 

                                                 PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
Expert parlamentar, 
Dr. Maria Cristina Bălănescu 


