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  Către, 

   Comisia pentru transporturi și infrastructură 

   Domnului Președinte Cătălin DRULĂ 

    

 

                 Vă înaintăm alăturat raportul preliminar asupra Proiectului de Lege 

pentru 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, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului și Comisiei pentru transporturi și infrastructură, cu adresa 

nr.PLx.284/2022 din 18 mai 2022. 

 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA – OPRESCU 
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  RAPORT PRELIMINAR   

asupra proiectului de Lege pentru 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 administrație 

publică și amenajarea teritoriului și Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost 

sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru 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, trimis cu adresa nr. 

PLx.284/2022 din 18 mai 2022 și înregistrat cu nr. 4c-7/329./19.05.2022. 

           Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în 

ședința din 16 mai 2022 cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din 

Constituția României, republicată. 

 Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  

 La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia a avut în vedere:  

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.294/24.03.2022) 

- avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social (nr.1368/08.03.2022) 

- avizul nefavorabil al Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și 

Senatului pentru relația cu UNESCO (nr.4c-28/65/24.05.2022) 
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- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr.4c-6/348/25.05.2022) 

- avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități  

(nr.4c-13/431/27.06.2022) 

- avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii (nr.4c-3/359/29.09.2022) 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.9662/12.08.2022) 

          Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

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

republicată, modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi 

modificarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare. 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. Totodată, se propune abrogarea 

Ordonanței de urgență Guvernului nr.108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut 

la alin.(1) al art.56 din Legea nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea 

mijloacelor de publicitate. 

 În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege sus 

menționat în ședința din 19 octombrie 2022.  

 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

 La dezbaterile care au avut loc au participat, în calitate de invitați, în 

conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, domnul Claudiu Răcuci – secretar de stat și 

domnul Dragoș Onea - consilier în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și Administrației, precum și domnul Sandor Gabor – secretar de stat în cadrul 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 

 În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de către membrii 

Comisiei s-a hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă), întocmirea unui 

raport preliminar de adoptare a Proiectul de Lege pentru 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. 
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      În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA – OPRESCU 

SECRETAR, 

Radu – Marcel TUHUȚ 

 

 

 

 

 

Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Roxana ARDELEANU 


