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AVIZ

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art.VII din 

Legea nr.154/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.l85/20I3 

privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

(bl97/12.05.2021)

in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, §i art. 

11 lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul Economic si Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modificarea art. VII din Legea 

nr.154/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 185/2012 privind amplasarea si 

autorizarea mijloacelor de publicitate (bl97/12.05.2021).
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in temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si funcfionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in 

sedinta din data de 26.05.2021, desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

urmatoarea motivare:

• decizia primarului privind demolarea/ dezafectarea unui mijloc publicitar trebuie sa 

se limiteze la proprietatea publica, pentru a evita incalcarea dreptului de proprietate 

privata. in cazul in care un astfel de mijloc publicitar amplasat pe o proprietate 

privata risca sa afecteze siguranta publica (ex: vizibilitate redusa/lipsa completa a
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vizibilitatii in trafic pe o portiune de drum), administratia locala trebuie sa poata 

impune in sarcina proprietarului masuri specifice pentru demolarea/dezafectarea 

acestora: notificari/ somatii/ amenzi etc;

• prevederile propunerii legislative nu sunt sustinute cu argumente pertinente, ocolirea 

instantelor de judecata putand duce la abuzuri, cum ar fi incalcarea dreptului de 

proprietate.
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