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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra cererii de reexaminare a Legii 

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2013 pentru 

prorogarea termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 

privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, trimisă comisiei în 

vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport, cu adresa 

nr.PL.x126/2014 din 23 iunie 2014. 
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R A P O R T       

asupra cererii de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului 

prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind 
amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.137 alin.(2) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică și amenajarea 

teritoriului a fost sesizată spre reexaminare cu Legea privind aprobarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea 

termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind 

amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate,  trimisă cu adresa nr. 

PL.x 126/2014 din 23 iunie 2014.  

 Această lege, adoptată de Parlametul României, cu respectarea 

prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată, a 

fost transmisă spre promulgare Preşedintelui României la data de 24 aprilie 

2014. 

 În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituia României, 

republicată, Preşedintele României a formulat o cerere de reexaminare din 

următoarele motive: 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.108/2013 a prorogat termenul 

limită până la care pot fi menținute pe amplasamente mijloacele de 

publicitate autorizate anterior intrării în vigoare la Legii nr.185/2013, de la 

data de 1 ianuarie 2014 până la data de 1 octombrie 2015. 

- Această prorogare este  justificată de către Guvernul României prin faptul 

că termenul limită de 1 ianuarie 2014 ar fi fost insuficient pentru ca 
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autoritățile administrației publice locale să asigure derularea acțiunilor 

aferente reamplasării mijloacelor de publicitate. 

- Prin efectul Ordonanței de urgență nr.108/2013, din data de 1 ianuarie 

2014 și până în prezent, acest termen limită a fost și continuă să fie 

prelungit, astfel încât se consideră ca nenecesară și inoportună prorogarea 

sa în continuare. 

 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins cererea de 

reexaminare trimisă de Preşedintele României şi a adoptat Legea privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea 

termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind 

amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în ședința din 18 iunie 

2014 cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția României, 

republicată. 

 În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică și 

amenajarea teritoriului au dezbătut Legea sus-menţionată în şedinţa din 6 

octombrie 2015 având în vedere considerentele cererii de reexaminare şi 

legea adoptată de Senat. 

 La lucrările comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 22 

membri. 

 La dezbateri au participat, în conformitate cu prevderile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Sirma Caraman - 

secretar de stat și doamna Anca Ginavar - șef serviciu în cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 

voturi, respingerea cererii de reexaminare trimisă de Preşedintele 

României şi propun plenului Camerei Deputaților adoptarea Legii privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea 

termenului prevăzut la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind 
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amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în forma adoptată de 

Senat. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, legea face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

  

 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 
 

VICTOR - PAUL DOBRE 
 

RADU BABUȘ 
    
 
 
 
 
Șef serviciu, Sofia Chelaru 
Consilier, Roxana Feraru 
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