
al ~edin~ei de dezbatere publica organizata de catre Direc~ia Asisten~a
Tehnica ~i Juridica a Consiliului General al Municipiului Bucure~ti, in temeiul
Legii nr. 52/2003 privind transparen~a decizionala in administra~ia publica din
data de 12 mai 2009, orele 14,00, pentru Proiectul de hotarare privind
aprobarea Regulamentului pentru autorizarea, construirea ~i
amplasarea firmelor ~i reclamelor publicitare.

$edin~a a avut loc in Sala de consiliu etaj III, cam 301 din Primaria
Municipiului Bucure~ti, B-dul. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5.

Doamna Ticleanu Gladiola - Sef serviciu Transparenta Decizionala
in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 7 din Legea nr. 52/2003

privind transparen~a decizionala in administra~ia publica, Primaria
Municipiului Bucure~ti organizeaza ~edin~a de dezbatere publica astazi
12.05.2009, cu urmatoarea ordine de zi:

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru
autorizarea, construirea ~i amplasarea firmelor ~i reclamelor
publicitare.

Au fost invitati:,
- Domnul Director Executiv Maximilian Constantin - Direc~ia Inspec~ie~i

Control General - reprezentan~i: Domnul Director Executiv Adjunct
Drago~ Tanasoiu ~i domnul inspector $tefan Zelko - prezen~i;

- Domnul Arhitect $ef Gheorghe Patra~cu ~i doamna Arhitect Diana
Munteanu - Direc~ia Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului - prezen~i;

- Doamna Elena Cruceanu - Pre~edintele Comisiei Juridice ~i de
Disciplina C.G.M.B. - absent;

- Domnul Consilier General Hora~iuTica - Pre~edintele Comisiei de
Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului - absent, reprezentat de doamna
consilier CGMB Draghici Gra~iela;

- Domnul Consilier CGMB Doru Mihai Giugula - prezent;
- Domnul Director Adrian Stanescu - Cabinet Primar General - absent;
- Domnul Director Executiv Adrian lordache - Directia Juridic,,

Contencios, Legisla~ie - absent;
- Doamna Director Executiv Carmen Apostol- Direc~iaAchizi~ii,

Concesionari, Contracte - absent,
- Domnul Director Executiv Dumitru Buzduga - Direc~ia Buget - absent;



- Arhitect $ef - Primaria Sectorului 1- reprezentat de domnul Razvan
Munteanu - prezent;

- Arhitect $ef - Primaria Sectorului 2 - reprezentat prin doamna Aurelia
Petroianu - prezent;

- Arhitect $ef - Primaria Sectorului 3 - absent;
- Arhitect $ef - Primaria Sectorului 4 - reprezentat prin doamna Chirazi

Gianina - prezent
- Arhitect $ef - Primaria Sectorului 5 - absent;
- Arhitect $ef - Primaria Sectorului 4 - reprezentat de doamna Ana Tudor

~i domnul Gheorghe Teglas - prezen\i;
Din partea societa\ilor care au obiect de activitate in domeniu ~i care

~i-au exprimat punctele de vedere in scris cu privire la proiectul de
hotarare:
- Doamna Director Viorica Mic - NewAge - absent;
- Domnul Director Mihail Roman - Inga Media Outdoor - prezent;
- Domnul Director General Mihai Gabriel - S.C. Clear Channel Romania

S.R.L. - prezent;
- Doamna Director General Ilona Fodoroiu - S.C. Media Advertising

S.R.L. - reprezentant Bogdan Bita - prezent;
- Doamna Raluca Grigorescu News Outdoor - prezent,
- Domnul Director Valentin Marinescu - Fairway -absent;
- Domnul Octavian Lungu - Affichage Romania -absent,
- Doamna Director Aura Vizitiu - Mistic Media - prezent;
- Tempo Media - absent;
- Domnul Florin - Adrian Balteanu - persoana fizica - absent;
- Domnul Andrei Nicoara - persoana fizica - prezent.

Tin sa va anun\ ca au fost afi~ate pe site-ul pmb, toate aceste anun\uri
cu privire la dezbaterea publica de astazi ~i precizez ca ini\iativa acestui
proiect de hotarare a apar\inut Comisiei Juridice ~i de Disciplina din cadrul
Consiliului General al Municipiului Bucure~ti, in ~edin\a care a a avut loc in
data de 26.03.2009.

Fiind facuta prezen\a, dau cuvantul celor care vor sa-~i exprime
punctele de vedere.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
A~a cum am stabilit, trebuie sa ne \inem de cuvant cu pnvlre la

desfa~urarea activitata\ii de publicitate in Bucure~ti. Am avut 0 prima intalnire
formala cu dumneavoastra, pentru a va aduce la cuno~tin\a inten\ia noastra,
iar acum, dupa aceasta intalnire, Direc\ia Inspec\ie ~i Control din cadrul
Primariei Municipiului Bucure~ti, a promovat pe site-ul pmb in conformitate



cu legea pentru dezbaterea publica, proiectul de hotarare. Va anun" ca toate
discu'iile se Tnregistreaza, a~a cum s-a facut ~i data trecuta, pentru a avea
consemnate toate punctele de vedere. De asemenea, s-au facut foarte mari
presiuni asupra diferitelor persoane fizice ~i func'ionari din primarie sau
consilieri. Umbla zvonul, ca s-a facut 0 colecta sa se dea bani la consilierii
din primarie pentru promovarea unui Regulament. Eu nu cunosc sa fie ceva
adevarat, nu vreau sa cred ca este ceva adevarat, iar daca cineva are ceva
de spus, sa spuna acum sau sa taca definitiv, ca sa nu avem discu'ii. Fac
aceste men'iuni, ca sa fie Tnregistrate pe banda, ca vi Ie-am adus la
cuno~tin,a, ca sa nu se creada ca exita ceva pe sub masa, sau ceva ascuns
Tntre vreun consilier din Primaria Municipiului Bucure~ti, func'ionar sau vreo
alta entitate. Mergem mai departe cu discu'iile ~i vom da cuvantul pentru
Tnceput, domnului inspector $tefan Zelko, care va va prezenta propunerile
facute de dumneavoastra ~i depuse la secretariatul Consiliului General al
Municipiului Bucure~ti sau la Registratura Primariei Municipiului Bucure~ti.

Acum nu mai discutam Regulamentul, pentru ca a fost postat pe site-ul
pmb ~i a'i luat la cuno~tin,a, vom mai discuta propunerile, Tnafara de cele pe
care le-a'i facut Tn scris, pentru a fi inserate Tn proiectul de Regulament,
urmand ca Tntr-un termen pe care II vom stabili Tn Comisia Juridica ~i de
Disciplina, Comisia de Urbanism ~i Amenajarea Teritoriului, precum ~i
Direc'ia Inspec'ie ~i Control din cadrul Primaria Municipiului Bucure~ti, care
au lucrat cel mai mult la acest regulament ~i sunt cei care au finalizat sa
insereze Tn cadrul Regulamentului necesitate, utilitate ~i pertinen,a
propunerile dumneavoastra ~i nu va ascundem ca, Tn primul rand, conteaza
interesul Consiliului General, interesul primariei ~i interesul ceta,eanului. De
asemenea, conteaza foarte mult ~i interesul dumneavoastra cum ve'i
desfasura activiatatea Tn condi'ii de concuren,a loiala pe pia,a de publicitate.

Totodata, va anun, ca Tnproiectul de hotarare care va fi publicat, care
va fi supus aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucure~ti, se va
introduce 0 taxa foarte clara de ocupare a domeniului public ~i 0 taxa de
afi~aj. Nivelul acestor taxe, vor fi stabilite Tnurma dezbaterilor, la propunerile
Direc'iei de Achizi'ii, Concesionari, Contracte, Direc'iei Buget ~i Direc'iei
Inspec'ie ~i Control General din cadrul Primariei Municipiului Bucure~ti, Tn
a~a fel, Tncat toate activita'ile sa fie atat rentabile, cat ~i utile pentru
dumneavoastra ~i pentru noi. Se va 'ine cont ~i de dorin,a Asocia'iilor de
Proprietari ~i de dorin,ele dumneavoastra, Tncat sa reu~im sa dam un
caracter cat mai unitar.

Din punct de vedere al Direc'iei Juridice, Contencios, Legisla'ie din
cadrul Primariei Municipiului Bucure~ti, am stat de vorba cu dan~ii, s-a gasit
solu'ia ~i vom propune Tncepand cu 01.01.2010, sa se faca licita'ie pentru



toate spatiile de publicitate pentru domeniul public, in a§a fel incat
contractele aflate in vigoare, vor fi negociate in modul in care vor fi incheiate
sau nu. Trebuie sa avem in discutie §i aceste aspecte ca sa nu zica cineva
ca nu a §tiut.

Domnul Roman Mihai - Inga Media Outdoor
Doresc sa stabilim care este scopul §edintei §i care este finalitatea acesteia.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Scopul este afi§at pe site-ul pmb, finalitatea 0 Yeti vedea prin hotararea

de Consiliu. Se face dezbatere publica pe acest proiect, dumneavoastra va
spuneti parerile, iar rezultatul 0 sa -I vedeti prin hotararea de Consiliu.

Domnul Zelko Stefan - Serviciul Inspectie si Control General
Buna ziua, va multumesc pentru prezenta §i interesul dumneavoastra

date acestei dezbateri publice. De principiu, va anunt, ca sa nu fie nici un fel
de discutii, va voi prezenta opiniile depuse la secretariatul Consiliului General
al Municipiului Bucure§ti, in ordinea in care mi-au parvenit. Nu am nicio
ordine in prealabil, sa nu fie nici un dubiu.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Va reg sa prezentati in principal propunerile.

Domnul Zelko Stefan - Serviciul Inspectie si Control General
De la S.C. Media Advertising S.RL., prima propunere, este anularea

prevederilor art. 2 lit. f, privitoare la avizul solicitat de la Primaria Municipiului
Bucure§ti. A doua propunere este modificarea art. 4 lit. h, privitoare la
arterele pe care este instituita zona de interdictie.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
in ce sens dore§te modificarea art. 4?

Domnul Zelko Stefan - Serviciul Inspectie si Control General
Reducerea ei, intrucat este prea mare. Dore§te modificarea art. 5 lit. c,

cea privitoare la mobilierul urban, in sensul eliminarii tratamentului diferentiat
§i discriminatoriu fata de cel actual. Acum este prevazut doar mobilierul
urban de tip chio§curi §i statii RATB, chio§curi de difuzare a presei. De
asemenea, se dore§te reformularea art. 5 lit. d, referitor la plasarea de
reclame publicitare pe c1adirile institutiilor de invatamant, astfel incat sa se
elimine teza privitoare la legarea activitatii fata de reclama, ci doar reducerea



interdic~iei astfel incat reclamele sa nu aduca atingerea bunelor moravuri
~.a.m.d., in zona institu~iilor de inva~amant. Referitor la art. 7, privind
autorizarea ~i executa rea reclamelor publicitare pe suport propriu precum ~i
art. 8 privind TV-screen-urile, solicita modificarea condi~iilor de distan~a, fiind
considerate a fi exagerate ~i total nejustificate ~i da exemple, ce propune
dansul, ~i da exemplele privitoare intr-o anumita legisla~ie. Totodatata,
solicita la art. 11, introducerea unei spe~e ~i anume anumitele proiecte
speciale, care sa aiba 0 legisla~ie aparte, sa poata fi permise in orice zona.
Proiectele speciale publicitare pe care Ie define~te ca fiind construc~ie
provizorie atipica ce vizeaza promovarea unui produs sau serviciu amplasat
pe 0 perioada determinata - maxim de 30 zile pe domeniul public sau privat
al Municipiului Bucure~ti. Sa fie avizate de un arhitect autorizat ~i nu se
incadreaza la proiecte speciale structurile prismatice, panouri publicitare ~i
orice alta forma de reclama prevazuta in regulament, efectiv proiectele
speciale, cele dedicate unui produs, unui serviciu, unui eveniment.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Va rog, daca sunteti de acord, sa nu vorbim impreuna, sa va spuneti

doar punctul de vedere, cu ce sunteti sau nu de acord, precum ~i propunerile
facute.

Domnul Zelko Stefan - Serviciul Inspectie si Control General
Domnul Adrian - Florin Balteanu, domiciliat in Bucure~ti str. Mi~ca

Petre nr. 7, face 0 propunere privitoare la formularea art.10, cea care
prevede amplasarea firmelor pe cladirile monument istoric, arhitectural ~i de
importanta ambientala, vine ~i da 0 forma mai elaborata acestui articol. 0 sa
trec acum la observatiile transmise pe site-ul pmb ~i anume: Tempo Media,
la fel solicita reformularea art. 4, alin. b,c,f,h,i, considerand ca ar fi prea
restrictrive. Totodata, considera ca ar fi in sensul incurajarii concurentei in
derularea art. 5 ~i 13. Art. 5, referitor la mobilierul urban iar la art. 13, este
vorba de afi~aje ilegale, ceea ce este vorba de cu totul altceva.

Domnul Andrei Nicoara, a postat mai multe elemente, sugereaza sa nu
definim la art. 2 intr-un tot unitar atat reclama cat ~i constructia afi~ajului. La
art. 3, solicita refolmularea firmei ~i limitarea dimensiunilor.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Cand va referiti la firma, este defintia din Codul Comercial, firma care, ,

reprezinta fondul de come~, sau numele sediului social al unei societati
comerciale?



Domnul Zelko Stefan- Serviciul Inspectie si Control General
La art. 4, lit. b, contesta interzicerea amplasarii ilegale pe sediile

autoritatilor publice, intrucat, a§a cum este formulat, ar trebui sa fie numai
cele aflate in proprietatea lor §i nu cele aflate in chirie. De asemenea,
contesta art. 4 lit. c, unde interzice amplasarea pe gardurile loca§urilor de
cult, sustinand ca loca§urile de cult sunt de drept privat §i se pot proteja
singure, nesemnand contracte de media §i nu ar trebui sa Ie interzicem noi.
De asemenea, de ce sunt pe gardurile parcurilor §i nu in cadrul parcului. La
fel, art. 4, lit. c, banuiesc, ca mobilier urban pe langa transportul comun.
Spune ca mai sunt §i alte tipuri de mobilier urban. La art. 13, spune ca se
ocupa de expunerea de afi§e, dar nu am inteles ce legatura ar avea cu
afacerea Betacons. Art. 11, lit. c, se refera la materialele expuse in interiorul
incintei expozitionale §i piete publice, stadioane, complexe sportive §i alte
asemenea, spune sa eliminam cazul stadioanelor, sau celor care sunt
private, cu acces controlat. La art. 11, lit. d, se refera la vitrinele spatiiilor
comerciale nu poate fi reglementat, aceasta putand duce la numeroase
abuzuri. Art. 11, lit. e, se refera la vehicule cumparate pentru reclama, este
imprecisa, poate include §i vehiculele decorate cu autocolante. La art. 8, care
se ocupa de TV-screen-uri, contesta totalitatea articolului. Art. 14, spune ca
nu se autorizeaza reclame pe c1adiri ce au avut interventii neautorizate,
pentru ca in Bucure§ti nu gase§ti 0 cladire in care sa nu se fi daramat un
perete de bucatarie sau sa nu se fi inch is vreun balcon. Aceasta prevedere,
lasa loc arbitrajului pentru unii, blocul putand fi bun,dar pentru a1tii, nu. Art.
11, lit. c, face referire la bennere §i baloane in spatii expozitionale §i sportive.

Inga Media Outdoor S.R.L., propune eliminarea art. 2, alin. f, de la
principii generale, care se refera la avizul cerut de Primaria Municipiului
Bucure§ti, solicita refolmularea art. 8, privind autorizarea TV-screen-urilor §i
da textul cum sugereaza sa fie reformulat in afara spatiilor destinate
autovehiculelor §i semnalelor rutiere, numai cu avizul Brigazii Politiei Rutiere,
la limita trotuarului §i da alta formulare acestui TV-screen, pastrand punctul
b. S.C. Clear Channel Romania S.R.L., solicita egalitatea in sfera domeniului
public §i a domeniului privat, stabilita de Constitutie §i de legislatia
europeana. Totodata, solicita introducerea unui calendar unic de aplicare a
reglamentarilor (sa nu existe competitie neloiala), care in opinia noastra
trebuie sa fie opozabila tuturor suporturilor publicitare existente pe teritoriul
municipiului Bucure§ti, incepand cu data de 15.01.2010. Solicita introducerea
unei norme prin care sa se stabileasca regula prin care atribuirea spatiilor
pentru publicitate outdoor pe domeniul public §i privat al municipiului
Bucure§ti, sa se realizeze numai in baza unei licitatii publice, la care sa aiba
acces toti agentii economici implicati in activitati privind activitatea stradala.



Tot ei spun ca se impune crearea unui organism de control in cadrul
Primariei Municipiului Bucure~ti, care sa verifice respectarea normelor legale,
precum ~i a regulamentelor locale, care sa asigure aplicarea cu strictete a
acestor reglementari in materia amplasarii firmelor ~i reclamelor publicitare la
nivelul intregului ora~. La art. 2, alin. 1, solicita de asemenea, ca nu mai este
necesara obtinerea acestui aviz de la Primaria Municipiului Bucure~ti.
Totodata, solicita sa se redefinesasca reclamele de mari dimensiuni prin
reformularea de 24 mp, la fel solicita refolmularea art. 5 lit. c, prin care se
specifica: mobilierul urban este mai vast decat cel specificat in actul
normativ, ca atribuirea spatiilor respective, trebuie facuta numai prin Iicitatie
publica. La art. 6 lit. c, ipoteza a II-a, in cazul amplasarii mai multor reclame
de acela~i tip pe fatada unui imobil, se vor aranja in mod unitar, avand
acelea~i dimensiuni ~i incadrare simetrica pe fata imobilului ~i exista
modificarea ca acestea sa fie astfel: in cadrul amplasarii mai multor reclame
pe fatada unui imobil, acestora se vor realiza in mod unitar. De asemenea,
anexeaza ~i Regulamentul municipiului Cluj-Napoca. Avem 0 adresa din
partea S.C. CLEAR CHANNEL ROMANIA, S.C. UNITED MEDIA S.R.L.,S.C.
SPECTACULAR OOH&PRINTING S.R.L., S.C. IMPERIAL MEDIA S.R.L. ~i
S.C. MEDIA ADVERTISING S.R.L. care, dupa un preambul in care se vede
interesul pentru Regulamentul de publicitate, solicita asigurarea unui mediu
concurential sanatos specific economiei de piata libere, care sa asigure
conditii egale pentru toti agentii economici ~i propune Consiliului General al
Municipiului Bucure~ti, sa ia masuri privind anularea H.C.G.M.B. nr.
86/10.04.2003, modificata prin H.C.G.M.B. nr. 116/22.04.2003 ~i H.C.G.M.B.
nr. 83/27.04.2004, hotarari prin care au fost create 300 astfel de spatii pentru
afi~aj, date in folosinta cu titlul gratuit pentru 0 perioada de 10 ani, cum ar fi
Teatrul National ~i Teatrul de Opereta Ion Dacian.

Avem 0 documentatie transmisa de domnul Catalin Bucataru, in,
calitate de ~ofer in Bucure~ti, care spune ca a avut mari probleme cu
panourile TV-screen, astfel solicitand ca acestea sa nu fie amplasate la mai
putin de 75 de metri de semafoare. Noi credem ca referitor la aceasta, orice
cetatean are dreptul sa-~i spuna punctul de vedere, care trebuie luat la fel de
serios din partea tuturora.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Aceasta este transparenta, democratia ~i ne implica sa-i ascultam pe

toti. Este foarte bine ca cineva s-a uitat pe site ~i a facut 0 propunere, in
comparatie cu arhitectii ~efi de la sectoare, pe care i-am invitat sa-~i spuna
punctul de vedere, ca ~i profesioni~ti ~i nu au venit. Prefer un asemenea
punct de vedere decat 0 decizie prin absenta.



Domnul Zelko Stefan - Serviciul Inspec~iesi Control General
$i totodata, solicita orice fel de reclama sa fie amplasata la cel pu~in50

metri, nu 75, fa~ade orice intersec~ie sau semafor §i dansul exemplifica de ce
nu e bine a§a. Acum doresc sa va spun din partea direc~iei ini~iatoare cateva
raspunsuri la acest punct dat, dar nu sub forma de dezbatere.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Domnule Zelko, vroiam sa va rog, remarc §i eu ca din ce regulament ati

prezentat dumneavoastra cu comisia §i cu arhitectul §ef, nu sunt mari
diferen~e de nuan~a, dar daca vre~isa Ie puncta~i, este foarte bine.

Domnul Zelko Stefan - Serviciul Inspec~iesi Control General
Cu privire la art. 4 lit. h, una din cele mai dureroase puncte de vedere

privind zona de interzicere, am separat-o in doua: - interzicere totala pe
Aviatorilor - Pia~a Charles de Gaulles, B-dul Mare§al Constantin Brezoianu,
Pia~aArcul de Triumf §i $oseaua Kiseleff; - interzicere pe domeniul public
cu excep~ia mobilierului urban de orice fel; Pia~a Universita~ii - Nicolae
Balcescu - Magheru - Romana - Lascar Catargiu §i Calea Victoriei. La fel,
transformat in 24 de metri, definitia la 8 pe 3, proiect publicitar special -
defini~ie: constructie provizorie atipica, creata special promovarii unui produs,
serviciu sau eveniment §i care nu are in alcatuirea sa elemente de fundatie
§i/sau structuri publicitare clasice, panouri publicitare de orice fel, structuri
prismatice, etc. §i la art. 11, este definit ca atare.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
A~i introdus §i acest amendament?

Domnul Zelko Stefan - Serviciul Inspectie si Control General
Am introdus amendamentul privitor la structurile publicitare, la

proiectele speciale. De asemenea, s-a modificat art. 5 lit. c, se excepteaza la
prevederile art. 4 Iit.h,i, §i j, mobilierul urban purtator de reclame, fara nicio
specificare. Deci, am eliminat restric~ia mobilierului urban cu privire numai la
chio§curi §i la statii RATB.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Tot mobilierul urban nu mai poarta reclama.

Domnul Zelko Stefan - Serviciul Inspec~iesi Control General
Nu, este permis.



Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Deci, poate sa poarte reclama.

Domnul Zelko Stefan - Serviciullnspec~ie $i Control General
Este permisa amplasarea mobilierul urban purtator de reclame. Deci,

era permis pana acum, numai ca puneam 0 restric~ie privitoare la doua tipuri.
La art. 8, la TV-screen-uri, panourile publicitare amplasate cu

respectarea prevederile art. 6, lit. a, e ~i art. 7 lit. a, g. Am eliminat precizarile
specifice pentru TV-screen-uri ~i aplic prevederile generale pentru toate
tipurile de suporturi. in plus fa~a de TV-screen-uri, apar cele privitoare la
spoturile difuzate, cu 10% pe timpul nop~ii pe care Ie ~ti~i~i care nu au fost
contestate de nimeni.

La alte forme de reclame, se introduce punctul b, care spune ca se pot
amplasa pe domeniul public sau privat al municipiului Bucure~ti, proiecte
publicitare speciale, in urmatoarele condi~ii: perioada maxima de expunere
nu va depa~i 30 de zile, executa rea ~i amplasarea acestora se va face in
baza unui memoriu tehnic intocmit de un arhitect autorizat iar amplasarea
acestora se va face cu respectarea prevederilor art. 7 lit. a, din prezentul
regulament, cele privitoare la amplasarea pe strada. Va mUI~umesc.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Va rog, cine dore~te, sa ia cuvantul referitor la ceea ce am discutat

pana acum.

Domnul Cristian Popescu - Imperial Media S.R.L.
Am remarcat un punct de vedere foarte bun, acela ca intr-o zona in

care publicitatea este exceptata, nu poate fi un panou publicitar sau un
mobilier stradal cu publicitate, decat ob~inut in urma unor Iicita~ii publice.
Daca se hotara~te ca pe 0 strada sa nu fie publicicitate, chiar ~i mobilierul
stradal din acea zona, sa nu con~ina publicitate, sa fie chio~curi de ziare fara
publicitate, sta~ii fara publicitate, daca se considera ca intr-o zona,
publicitatea este daunatoare.

Spunea~i mai devreme de organizarea unor licita~ii de la 01.01.2010,
dar ce s-a dat pana acum fara licita~ii,vor fi date jos inaitea Iicita~iei,sau nu?

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Propunerea noastra 0 sa fie ca de la 01 ianuarie, sa se faca licita~ie

pentru toate spa~iile de pe domeniul public sau privat al municipiului
Bucure~ti. V-am spus ca, discutand cu Direc~ia Juridic, am gasit ~i solu~ii
pentru contractele aflate in derulare, care trebuie incheiate.



Domnul Cristian Popescu - Imperial Media S.R.L.
Consiliul General poate face anumite lucruri, daca este interesat de

reglementarea pUblicitatii.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Dupa cum vedeti, am incercat sa ne tinem de cuvant, v-am promis

data trecuta ca vom pune pe site anumite contracte de publicitate, sunt pe
site contracte care s-au incheiat.

Domnul Cristian Popescu - Imperial Media S.R.L.
Eu ma refeream la hotararile de consiliu. Ati pus pe site contracte

incheiate de executiv, dar inteleg ca este un demers al Consiliului General
care s-a implicat activ in publicitatea stradala.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Executivul nu poate face nimic fara 0 hotarare de consiliu sau fara

respectarea legii. Daca a fost ceva fara respectarea legii, v-a fi intrerupt.
Referiti-va la regulament.

Domnul Cristian Popescu - Imperial Media S.R.L.
Ce se intampla daca §i sectoarele fac regulamente proprii? Dupa ce

regulament ne luam? Mai ales ca este 0 discutie generala, la nivelul tarii
pentru descentralizare.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Sine ca ati ridicat aceasta problema, vom gasi solutii §i pentru

regulamentele de la sectoare ca sa nu incalce regulamentul pe care-I avem
la nivel de capitala.

Domnul Cristian Popescu - Imperial Media S.R.L.
Daca ar da §i sectoarele §i capitala un regulament, noi trebuie sa ne

luam dupa intersectia reglementarilor probabil. Va multumesc.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Vom cauta sa nu aveti probleme de dilema. Mai dore§te cineva sa ia

cuvantul?

Domnul Andrei Nicoara
Suna ziua, sunt in calitate de persoana fizica aici, dar am 0 firma care

face soft-uri pentru companiile de publicitate interioara §i exterioara §i cunosc



modul lor de activitate. Scopul venirii mele a fost pentru ca eu consider ca
acest regulament ar trebui sa fie cat mai aplicabil ~i cat mai func~ional ~i sa
nu aiba probleme care sa-I intarzie ~i din aceasta cauza I-am citi cu foarte
multa aten~ie ~i am venit cu tot felul de precizari. Nu doresc sa fiu foarte
critic, ci am vrut sa-mi aduc contribu~ia la un regulament cat mai bun. Ca
ceta~ean, eu in~eleg ca acest regulament se refera la aspectul ora~ului ~i mai
pu~in la imbunata~irea bugetului local, sau ceva de acest gen.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Acum suntem la faza in care discutam armonizarea regulamentului

facut de Consiliul General ~i Primaria Capitalei cu armonizarea propunerilor
dumneavoastra, la cerintele fiscale, nu va intrebam.,

Domnul Andrei Nicoara
Eu nu am cerin~e fiscale pentru ca nu am firma media ~i nici nu 0 sa

am vreodata. Vroiam sa spun urmatoarea observa~ie: s-a plecat de la ideea
ca toate firmele de aici din sala, sunt de publicitate exterioara, se face insa
diferen~a intre publiciate exterioara ~i interioara, iar daca citesc cu aten~ie
regulamentul, c1auzele lui se pot aplica ad literam ~i publicita~ii interioare ~i
va dau un exemplu: este 0 clauza care spune ca primaria reglementeaza
afi~ajul din vitrine, ori foarte multe vitrine sunt in interiorul mall-ului, dau spre
coridorul de la mall, iar aceasta nu poate fi publicitate exterioara ~i cred ca
lipse~te ca filozofie de baza ~i ca baza de plecare, 0 defini~ie a outdoorului, la
care din toate felurile de publicitate cu impact local geografic vorbesc, se
refera acest regulament.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
V-a~i uitat sa vede~i care este diferen~a intre un spa~iu public ~i spa~iu

privat? Daca este in interiorul mall-ului ~i este un spa~iu public, are 0

reglementare uniforma, daca nu, se inchide.

Domnul Andrei Nicoara
Dumneavoastra imi spune~i acum ca tot acest regulament se aplica ~i

la spa~ii1epublice din interiorul mall-ului, cafenele, etc. Este ~i asta 0 Iinie a
afacerii, daca ave~i un dialog cu cineva din mediul de afacerii, cred ca ar
trebui sa Ie spune~i ~i celor care nu sunt prezen~i in sala ca Ii se pregate~te
ceva.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Pe cel care este prezent prin absen~a, nu pot sa-I aten~ionez.



Domnul Andrei Nicoara
Eu inteleg, cand s-a facut regulamentul era normal sa se comaseze

notiunea de grafica cu suportul care se face. Din multe puncte de vedere al
regulamnetului, este mai u§or sa Ie tratezi unitar, insa eu cred ca cineva care
vrea sa conteste §i sa suspende sau sa destabiliteze cumva regulamentul,
poate sa gaseasca un punct care in mod normal sa se prevaleze de acesta
uniune a lor §i sa va spun ca acest punct este impotriva legii, deoarece, de
exemplu, ca sa schimb posterul, nu trebuie autorizatie de constructie,
vorbind ca tehnica. A§ vrea ca acest regulament sa functioneze §i chiar daca
este mai stufos, este 0 lucrare importanta §i multi ani 0 sa se realizeze, caci
de mult timp nu a mai fost a§a ceva §i trebuie facut cu mai multa atentie, cu
mai multe detalii, astfel incat toata lumea sa §tie. Mai dau un exemplu: sunt
nu §tiu cate dube in Bucure§ti care sunt branduite cu imaginea companiei,
daca e sa consideram textul regulamentului a§a cum este facut, acela este
un mesaj publicitar, acela trebuie taxat §i autorizat. Dumneavoastra puteti
avea ca partener de disutie 10, 15 companii de media sau puteti sa aveti 0
interactiune cu mii de companii din Bucure§ti, ceea ce din punctul
dumneavoastra de vedere este altceva §i nu §tiu daca este cazul sa
complicati lucrurile in modul acesta. Mai departe, clauzele, cati metri sunt de
la intersectie, etc, asta este la alegerea Consiliului, dar mentionez ca ar
trebui puse la punct acum, deoarece pe viitor ar putea fi ni§te probleme de
aplicare. Va multumesc.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Dansul pune ni§te probleme din punct de vedere tehnic, nu ca 0

oportunitate §i face diferentiere in termeni in definitie. Domnule Zelko, va rog
sa Ie luati in analiza, deoarece sunt lucruri pertinente. Mai dore§te cineva sa
spuna ceva?

Doamna Aura Vizitiu - Mistic Media
Am doua mici lucruri de intrebat. Poate gaslm impreuna 0 solutie.

Restrictionarea la dimensiune maxima de 24 mp pentru unele c1adiri, ca de
exemplu sunt calcane, nu contin ferestre sau .... a§ vrea sa nu existe 0
delimitare de dimensiuni. ... Deci se pot amplasa, nu ne restrictionam la 24
mp? Nu. Perfect, e minunat a§a. Am 0 intrebare, de ce nu se pot parca
ma§inile purtatoare de reclama, de ce nu pot sa stationeze in parcari

Domnul Zelko Stefan - Serviciullnspectie §i Control General
Ca raspuns la intrebarea dumneavoastra, va rog sa consultati

regulamentul cadru privind serviciile publice in preambulul hotararii este



trecuta §i H.G. din 2004, daca nu ma in§el, §i are de la capitolul 35 pana la
capitolul 47 prevederi privitoare la regulamentul de publicitate al oricarui
ora§, printre care spune a§a: art. 40 - "suprafe~ele publicitare amplasate pe
un vehicul nu poate depa§i 16 mp., sta~ionarea pe drumurile publice este
interzisa, deci nu am interzis-o eu, sunt multe prevederi care sunt preluate
din acest regulament, ca de asta seamana al nostru cu eel de la Cluj, ca §i ei
tot de acolo I-au luat. E 0 hotarare de Guvern peste care nu putem trece.

Doamna Aura Vizitiu - Mistic Media
Ar trebui sa lamurim daca cei 16 mp. sunt pe fa~a sau pe toata

suprafa~a autovehiculului.

Domnul Zelko Stefan - Serviciul Inspec~iesi Control General
Pe toata suprafa~a autovehiculului.

Doamna Aura Vizitiu - Mistic Media
Mai am 0 intrebare. De ce in acest ora§ in care se circula cum se

circula, nu pot sa mearga in convoi mai mult de 2 autoturisme sau vehicule
purtatoare de reclama?

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Pentru ca in acest ora§ se circula cum se circula.

Doamna Aura Vizitiu - Mistic Media
Este foarte adevarat, probabil ca nici doua nu se pot ~ine una dupa
alta.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Daca circula~i in convoi, trebuie sa respecta~i Legea Circula~iei pe

drumurile publice, care spune ca trebuie sa ave~i un spa~iu intre ele in a§a fel
incat sa poata fi depa§ite, cu semnalizare, cu aprobare pe drumurile publice.

Doamna Aura Vizitiu - Mistic Media
Deci se poate §i mai mult de doi in anumite condi~ii.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Daca ave~iaprobare de la circula~ie de deplasare pe drumurile publice,

ave~i inso~itor de coloana, cap de coloana, sfar§it de coloana, autoriza~ie de
deplasare in coloana luata de la autorita~i, sigur ca da.

Mai ave~i puncte de vedere ....



Domnul Dan Gherase
Sunt pre~edinte de asociatie de locatari, care lupta pentru aspectul

Bucure~tiului ~i patrimoniul lui ~i fac parte ~i din Grupul Civic Bucure~ti, cu
acelea~i obiective.

Aceste reglementari sunt foarte bune, dar detaliul ascunde fondul.
Suntem intr-o situatie extrem de critica, centrul Bucure~tiului arata ingrozitor
recunoscut absolut de toata lumea, forurile europene, organizatii
profesionale de specialitate, ori nu prea transmite la modul general din
aceasta reglementare mai nimica. Eu vreau sa se spuna clar, ca in aceasta
activitate trebuie sa fie implicati speciali~tii peisagi~ti in care mai multe ~coli
fabrica asemenea specialitati, nu vad implicarea ~i efectul lor, Institutul de
Arhitectura fiind la aruncatura de bat, vreau sa va spun ca este recunoscut
aspectul ingrozitor al capitalei, al zonei Centruluii Istoric ~i Piata Universitatii,
unde trebuie prohibit sub orice forma de publicitate. Se pot face ni~te exceptii
de catre arhitecti, iar in privinta regulamentului, acesta nu implica interesul
esteticii Bucure~tiului, capitala, etalon a Romaniei ~i vreau sa spun ca atunci
cand ceva e prea stufos, detaliile estompeaza ~i se ascund ni~te chichite.

Referitor la mobilierul urban, avem ansamblul statual a lui Mihai
Viteazul, care din cauza lui, statii de autobuz, afi~aje, etc., se stopeaza
complet efectul psihologic ~i impactul acestui site. In afara de publicitatea
stabila, mai exista 0 publicitate ocazionala, sunt anumite evenimente care se
organizeaza, in care se lanseaza activitati promotionale tot cu publicitate ~i
afi~aje, caracteristic parcurilor. La intrarea in Herastrau, foarte frecvent sunt
asemenea activitati ~i doresc sa se reglementeze in acest domeniu care
aduce ocazional un aflux de bucure~teni catre parcuri, mici festivitati. Vreau
sa se reglementeze ca plata acestor taxe, datorii ale celor care fac
publicitatea, sa se materializeze direct in obiecte fizice exclusiv catre parcul
respectiv prin sponsorizari, deci nu un aspect comercial. Firmele trebuie sa
aiba anumite programe socia Ie.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Noi nu discutam de programe sociale ale firmelor, ci discutam de

regulamentul de publicitate. Va multumesc foarte mult ca ati venit.

Domnul Toader
Nu fac parte din nici un grup media ~i sunt administratorul unei asociatii

de proprietari din Calea Victoriei. Domnule consilier, doresc sa va intreb:
stam in ni~te contracte care nu se pot incheiea pentru ca cei de la Primaria
Sectorului 1, domnul Razvan Munteanu care este in sala, nu vrea sa dea
aprobare pentru ca cei de la Primaria Capitalei nu au facut regulamentul ~i



nu vor sa ne dea aceste aprobari. Eu va intreb ca administrator al unei
asocia~ii, ~ti~icat de bine ne fac noua aceste contracte de media.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Adica, in ce sens va fac bine?

Domnul Toader
Pentru ca Ie prindem in fondul social, putem sa facem cu banii care ii

luam pe aceste contracte, repara~ii la centrala, repara~ii pentru care sa nu se
mai scoata bani din buzunarul pensionarului amarat ~i noua ne prind bine
aceste contracte. Cand dati drumul la aceste contracte?,

Dar sunt plimbat de la Sectorul 1 la Capitala,

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Vreau sa va spun ca exista un regulament de publicitate in vigoare pe

care sectorul poate sa-I aplice, de ce nu-I aplica, sa-I intrebam pe domnul
primar Chiliman ~i cine va plimba de la sectorul 1, face un abuz iar acum
facem regulamentul ~i urmeaza sa nu mai aiba nimeni nicio scuza.

Domnul Arhitect Sef Gheorghe Patrascu
Sa ~ti~ica exista libertatea de a refuza.

Domnul Toader
Corect, dar sa nu ma ~ina patru luni de zile ~i sa-mi zica ca nu vrea

Primaria Capitalei. Va mul~umesc.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Cine va spune acest lucru, va minte, iar in ceea ce prive~te aprobarea

de la primaria sectorului 1, sunt obliga~i sa va dea in codi~iile legii, nu a~a
cum vrea fiecare sau sa va dea un raspuns in maxim 30 de zile. Daca nu va
da raspunsul, este legea tacitei aprobari in care daca nu v-a raspuns va
pute~i vedea de treaba mai departe. Mai este cineva care dore~te sa ia
cuvantul?

Domnul Razvan Munteanu - Primaria Sector 1
Referitor la ce a spus domnul administrator de pe Calea Victoriei, chiar

astazi am avut 0 discu~ie telefonica cu dumnealui ~i eu I-am invitat astazi la
dezbatere, nu am avut nicio solicitare din partea firmei de afi~aj pentru Calea
Victoriei, iar ce se intampla in rela~ia contractuala intre firma ~i asocia~ie,
chiar nu ~tim ~i nu este treaba noastra.



Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Vedeti ce inseamna dialogul, domnul Munteanu i-a recomandat

domnului administrator sa vina la aceasta ~edinta, este 0 dovada de
transparenta ~i asta inseamna ca cineva ca va induce in eroare ~i incearca
sa va amestece.

Domnul Razvan Munteanu - Primaria Sector 1
Am venit aici pentru a ridica doua probleme care consideram ca sunt

importante pentru primarie, privind regulamentul pe care dumneavoastra I-ati
propus ~i anume: 0 prima problema este legata de solicitarea
dumneavoastra prin acest regulament ca primariile de sector sa solicite un
aviz suplimentar al primariei capitalei, nu vedem utilitatea acestuia, din
punctul nostru de vedere creeaza birocratie, ~i a~a suntem in situatia in care
firmele tot timpul ne acuza de acest lucru. Exista prea multe avize, acesta
este un aspect ~i al doilea aspect pe care doresc sa-I ridic este legat de
faptul ca nu intelege de ce primaria capitalei prin Directia de Inspectie ~i
Control General, nu recunoa~te avizele de amplasare eliberate pe perioade
determinate de timp, de 10, 20, 30 de zile, atata timp cat pentru acela~i tip de
activitate, primaria capitalei elibereaza protocoale de colaborare cu diverse
firme, in schimb solicita autorizatii de construire pe perioada determinata ~i
asta am inteles ca nu recunoa~teti aceste avize de amplasare. Cred ca
domnul $tefan Zelko, este de acord cu mine in acest sens, cand este vorba
de aviz de amplasament, spuneti sa aduceti autorizatia ca altfel nu are
valoare, in schimb cand aveti protocol eliberat de primaria capitalei, acela
este bun.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Probabil ca va referiti la diferite alte actiuni care nu sunt reglementate

de urbanism, ci pe alte legi. Este pe alt domeniu de activiate ~i va rog sa-mi
dati un exemplu concret.

Domnul Razvan Munteanu - Primaria Sector 1
Nu este alt domeniu de activitate, exemplu concret: zilele trecute a fost

o bila pepsi la Piata Universitatii, 0 structura publicitara care avut din partea
Primariei Capita lei un protocol de colaborare, nicidecum autorizatie de
construire. Acum s-a mutat la Sala Palatului in baza aceluia~i protocol. Este
o problema abordata diferit. Multumesc.



Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Speram ca toate aceste evenimente vor fi c1arificate prin noul

Regulament. Mai aveti alte propuneri la regulament?

Domnul Arhitect §ef Gheorghe Patrascu
Vreau sa comentez putin afirmatiile dumneavoastra. Referitor la avizul

Primariei, este necesar pentru a da 0 oarecare coerenta avizarii pe zona
aceasta a amplasarilor. iI intreb pe domnul de la secto'rul 1, pentru ca in
sectorul 1 am vazut amplasati 100 mp. pe schela ~i nu pe calcan. Pana la
urma, acest proces tot trebuie sa inceteze, nu vrem sa facem nici
discriminare, nu vrem nici sa oprim aceasta activitate, dar pana la urma
trebuie reglementat acest exces deoarece creeaza disconfort care se
transmite ~i firmelor care lucreaza in domeniu pentru ca este ~i 0 lipsa de
profesionalism sa vii cu 0 reclama care pana la urma sufoca ~i spatiul public
pentru ca reclama ~i publicitatea fac parte din acest joc al spatiului public.
Daca credeti ca nu este necesar avizul, haideti sa-I comentam, dar
deocamdata nici nu I-am discutat de ce este sau nu este necesar. Dupa
parerea mea, in Bucure~ti, in domeniul urbanismului ~i autorizarii exista
aceasta fragmentare intre capitala ~i sectoare, care este total nesanatoasa.

Regulamentul in vigoare este destul de clar, are ni~te lipsuri
bineinteles, dar pana la urma, sa ~titi ca mai sunt ~i aspecte care tin de bunul
simt ~i un fel de probitate profesionala in aceasta zona, pentru ca totu~i in
Bucure~ti s-au produs exagerari.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Domnule (raspuns pentru domnii din sala care vorbesc ~i nu se aude

pe caseta), trebuia sa veniti pana acum cu 0 propunere scrisa sau sa veniti
la capitala sa stam de vorba pe ceea ce va deranjeaza pe dumneavoastra
pentru ca aceasta este a doua convocare care 0 facem pentru arhitectii ~efi
de la sectoare care nu au venit. A mai fost 0 discutie in urma cu 0 luna de,
zile. Mai aveti timp sa ne faceti propunerile pentru ca ~titi ca este in
dezbatere ~i in lucru acest regulament, va rog sa veniti la domnul arhitect ~ef
ori la Directia Inspectie ~i Control cu propunerile dumneavoastra in 10 zile ca
sa putem finaliza acest regulament pentru a putea fi pus in practica ~i sa nu
ne prinda anul viitor fara regulament. Va multumesc.

Domnul Cristian Popescu - Imperial Media S.R.L.
Alte firme s-au dus pe cladiri, neavand acces pe domeniul public, care

s-au dat gratuit sau prin alte combinatii pe la diverse firme, cum ar fi
hotararile cu Teatrul National, Teatrul de Opereta, Betacons, etc. ~i de aceea



firmele s-au dus pe cladiri pentru ca nu mai aveau pe unde sa se duca. in
urma cu 0 luna, Consiliul General a aprobat sa se faca publicitate §i pe
aceste chio§chiuri, gratuit, §i atunci ne intreba~i de ce mergem pe c1adiri.
Multumesc.,

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Tocmai v-am spus ca incepand cu 01.01.2010, 0 sa mcercam sa

inchidem toate contractele ca sa putem sa facem 0 Iicita~ie.Mai este cineva
care dore§te sa vorbeasca?

Domnul Mihai Gabriel
Buna ziua, sunt de la S.C. Clear Channel Romania S.R.L §i vreau sa

spun ca la Regulament nu dorim sa facem alte amendamente, in schimb am
vrea sa reiteram principiile pe care Ie-am spus §i la §edin~a de data trecuta,
in sensul ca, daca in zonele de restric~ie vor ramane acele chio§curi de
presa §i sta~ii RATB fara 0 licita~ie, se face 0 discriminare vadita, pentru ca
firmele care vor ramane cu acele chio§curi vor putea sa faca monopol, iar
aceasta nu ajuta pe nimeni. in al doilea rand, calendarul acela unic de
aplicare pe care noi I-am propus, se referea la faptul ca, degeaba faci un
regulament §i inlaturi tot ce este pe domeniul privat, atata timp cat cele de pe
domeniul public raman.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Cand spune~i privat, va referi~i la Municipiul Bucure§ti, sau privat ca

privat?

Domnul Mihai Gabriel
Ne referim la domeniul privat al asocia~iilor de proprietari §i al

proprietarilor in general. Daca acest Regulament se va aplica incepand cu
01.10.2010, dar licita~ia pentru spa~iile publice nu va avea loc, atunci singurii
care pierd sunt cei care lucreaza pe domeniul privat, pentru ca, practic, cam
toate bugetele se vor duce catre mijloacele de publicitate care au ramas pe
arterele respective §i nici macar Consiliul General sau Primaria Municipiului
Bucure§ti nu vor ca§tiga absolut nimic, deoarece acele contracte sunt cele
de trei dolari, de mai nimic, contracte care n-au aparut pe site, decat unul.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Numai pe acesta I-am gasit deocamdata, pentru ca am impresia ca

cineva Ie ascunde. Vreau sa va spun ca cineva Ie ascunde permanent, ne-



am zbatut sa-I punem pe acesta pe site ~i cand vom gasi ~i pe celelalte, cam
intr-o saptamana Ie vom pune pe toate pe site.

Domnul Mihai Gabriel
Sunt cateva sute de amplasamente care sunt date cu trei dolari pe

panou ~i altele fara nimic.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Cele care sunt date prin hotarare de consiliu, doua, acelea sunt pe site,

sunt publice. Daca cautati numarullor Ie gasiti pe site.

Domnul Mihai Gabriel
in acest caz, vrem sa obtinem de la alta institutie publica ni~te spatii ~i

sa promovam ~i noi institutiile respective pe piciorul panoului ~i sa facem
publicitate pentru c1ientii no~tri, ceea ce mi se pare destul de corect. inca un
punct principal ca ~i principiu, este acel organ de control care sa lucreze, sa
colaboreze cu agentii economici. Cand exista 0 licitatie corecta , spatiile fiind
atribuite corect prin Iicitatie, eu sunt interesat in mod direct ca atunci cand
apare altceva langa panoul meu, sa fac 0 sesizare la primarie ~i cineva sa-mi
raspunda, spun aceasta pentru ca noi am participat la dezbaterile pe proiect
in anul 2005 - 2007, ~i aceasta a fost propunerea atunci, sa fie 0 comisie
mixta ca sa inlaturam aceasta problema ca cine face "combinatii", poate sta
afi~at, iar ceilalti sa-~i piarda spatii1e. Scopul Regulamentului ar trebui sa fie
curatenia in ora~, incasari mai mari la buget, 0 piata concurentiala pentru
toate firmele implicate, dar acest scop nu poate fi atins atata timp cat exista
aceste contracte cu mari semne de intrebare. La unele statii de RATS exista,
ni~te postere de 40 de euro, iar in cazul panourilor, veti gasi panouri cu 12
mp. pe fata cu trei dolari. Va multumesc

Domnul Zelko §tefan - Serviciul Inspectie si Control General
imi pare rau ca nu ati fost atenti la ce v-am spus adineauri. Singura

zona de restrictie totala la publicitate pe care 0 punem noi, este urmatoarea:
Aviatorilor, Charlles de Gaulle, Prezan, Kiseleff. Va rog sa-mi spuneti, la ora
actuala ce publicitate este acolo? Nu este, ci sunt toate doar doua unitati. Noi
nu am propus ca pe domeniul privat sa se anuleze nimic, am interzis numai
domeniul public. Privitor la control, e vorba de 0 deontologie profesionala ~i
nu cred ca ati facut vreodata vreo sesizare la care sa nu va dau raspuns,
legal, in termen.



Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Va mul~umim. Cine mai dore§te sa ia cuvantul.

Doamna Raluca Grigorescu - News Outdoor
Probabil, a§a cum §ti~i am trimis §i noi ni§te propuneri cu pnvlre la

aceasta propunere de Regulament, nu am sa ma opresc acum decat asupra
unui singur punct pe care a§ vrea sa vi-I expun, este vorba despre punctul
nostru de vedere cu privire la zonele de interdic~ie, acel art. 4 lit. h, suntem
intrutotul de acord cu propunerea domnului Zelko, cu privire la interdic~ia
totala pe arterele men~ionate, noi propusesem insa in scrisoarea noastra 0
Iimitare a dimensiunilor pentru domeniul public pentru celelalte zone, ma
refer aici la Pia~a Universita~ii, Bd. Nicolae Balcescu, Magheru, Pia~a
Romana §.a.m.d, avand in vedere ca sunt zone intens comerciale, sunt zone
in care i§i desfa§oara activitatea sedii ale companiilor, sunt zone cu
aglomerare urbana §i practic interdic~ia totala pe domeniul public in aceste
zone ar fi 0 problema de discriminare. Nu putem gasi 0 solu~ie prin care sa
existe 0 limitare a dimensiunilor sau sa reglementam 0 anumita dimensiune?

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Cand va referi~i la dimensiune, va referi~i la panourile acelea care sunt

pe strada, §i in loc sa aiba 4/3, sa aiba 1/1 sau cat?

Doamna Raluca Grigorescu - News Outdoor
Sa aiba 0 dimensiune pe care 0 spune~i dumneavoastra, dar sa nu

interzicem de tot publicitatea in aceste zone sau sa aiba 0 dimensiune, sa
aiba un standard de calitate, sa arate intr-un anumit fel, cred ca asta ar fi 0
solu~ie care sa fie in beneficiul ambelor pa~i.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Bine, domnule Zelko va rog sa lua~iin discu~ie §i problema asta, daca

mergem pe interdic~ie totala nu mai este nimic. $ti~i ce repede trece timpul,
§ti~ice repede tree 10 ani, nici nu va da~iseama.

Am spun la inceput, cum au ob~inut aceste privilegii tocmai analizam,
am dat spre analiza, nu va pot spune mai mult, urmeaza sa stabilim
modalita~i de a incheia cu privilegiile. $i contractul care a fost prelungit anul
trecut pe 10 ani, urmeaza sa fie analizat daca este legal sau nu, nu vreau sa
va spun ca deja a fost atacat in contencios de cineva, de unii dintre
dumneavoastra pentru ca nu este corect din partea noastra sa spun, au
inceput sa faca demersurile de inchidere a acestui contract §i mi se pare
corect, odata ce lumea §tie i§i poate manifesta punctul de vedere. Vreau sa



va aduc la cuno~tinta ca din punct de vedere legal, data luarii la cuno~tinta
de catre dumneavoastra pentru a putea ataca un act, va dau un sfat ca
avocat, gratuit, pentru a putea ataca in instanta anumite nereguli, este data
publicarii pe site, pentru ca pana acum nu ati avut acces la ele, daca aveti
dubii la ce se publica pe site, termenul de atacare in contencios curge de la
data publicarii pe site.

Doamna Raluca Grigorescu - News Outdoor
Tocmai despre asta vorbeam ~i eu, sa nu fie domeniul public diferit de

domeniul privat sau invers nici domeniul privat diferit.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Avem doua lucruri: domeniul public ~i privat al municipalitatii ~I

domeniul privat in sensul codului civil privat, ca proprietate privata.

Doamna Raluca Grigorescu - News Outdoor
Acela nu ne intereseaza pe noi, noi vorbeam de domeniul public.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
in ceea ce prive~te domeniul public ~i privat al municipalitatii, au

acela~i tratament din punct de vedere legal, iar domeniul privat, ca
proprietate privata, are acela~i tratament din punct de vedere al
dimensiunilor sau al reglementarilor de urbanism, nu al costurilor.

Doamna Raluca Grigorescu - News Outdoor
Va rog foarte mult sa luati in considerare propunerea aceasta, noi

suntem pe aceasta piata de aproape 10 ani ~i pentru un astfel de proiect, pe
domeniul public sau ori unde, s-au facut investitii de-a lungul timpului, aceste
investitii nu se amortizeaza imediat.,

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Sa va spun un secret, cine accepta 0 ilegalitate, accepta ~i riscul sa

piarda banii investiti.

Doamna Raluca Grigorescu - News Outdoor
Da, nu este cazul nostru.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Nu am spus-o pentru dumneavoastra, am spus-o pentru cei care se

~tiu cu musca pe caciula, cine a acceptat 0 ilegalitate, sa se a~tepte ca ~i



investitia facuta sa nu se amortizeze, daca cumva dam peste ea. Nu ma
refer la firmele serioase sau la cei care ati avut bunavointa sa veniti aici sa, "
va spuneti punctul de vedere.

Doamna Raluca Grigorescu - News Outdoor
Punctul nostru de vedere, se refera la interdictia totala pe aceste artere

care sunt zone comerciale ~i pe care nu ar trebui interzisa publicitatea.

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Domnul Zelko spune, ca interdictia este pentru domeniul public ~i

privat al Municipiului Bucure~ti, daca cumva aveti cuno~tinte de termeni
juridici, daca este vorba de 0 proprietate privata a unei persoane, a unei
asociatii de proprietari, este 0 discutie pe care dumneavoastra puteti sa 0
abordati, nu vi se interzice sa puneti dar vi se impune un anumit standard.

Doamna Raluca Grigorescu - News Outdoor
Care ar fi beneficiul pentru cetatean? Poate totu~i gasim 0 formulare.

Multumesc.,

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Am sa va rog altceva, cand se va afi~a ~i va fi ~edinta Consiliului

General, de aprobare a acestei hotarari, va rog sa participati, sa fiti prezenti
in sala, sa vedeti cine este pentru un Regulament corect, ~i cine nu este
pentru un Regulament corect. Sa veniti in sala ~i sa vedeti ce discutii vor fi
de principiu in interesul cetateanului pentru acest Regulament. Multumesc.
Mai este cineva care dore~te sa zica ceva?

Va rog sa nu uitati de invitatia mea pentru toata lumea, la ~edinta
Consiliului General.

Domnul Bogdan Bita - Media Advertising
Buna ziua. 0 sa fiu foarte scurt. Din punctul nostru de vedere am facut

referire la art. 5 lit. d, cu privire la amplasarea reclamelor publicitare pe
sediile institutiilor publice. Este 0 restrictie foarte mare intre firmele de
publicitate care amplaseaza pe institutiile publice, mai exact se permite
amplasarea de reclame publicitare, numai daca reclama are legatura cu
proiectul de activitate al institutiei de invatamant, noi consideram ca ar fi mai
bine, in pofida mai multor persoane, daca s-ar face 0 selectionare mai atenta
a reclamelor. Adica sa nu fie reclama la jocuri de noroc, cazinouri, bauturi
alcoolice.



Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Aici, stabilim noi ce avem de facut pe institutiile de invatamant.

Domnul Bogdan Bita - Media Advertising
Sunt de acord cu dumneavoastra, numai ca, vreau sa 9tiu, dHe

institutii de invatamant cunoa9teti dumneavoastra care i9i fac reclama
outdoor?

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Problema dumneavoastra care este, ca nU-9i fac reclama? Atunci,

invatati-i sa-9i faca reclama.

Domnul Bogdan Bita - Media Advertising
Problema este ca institutiile de invatamant chiar beneficiaza de pe

urma acestor reclame 9i chiar folosesc banii pentru a-9i desfa9ura activitatea.

Domnul Arhitect Sef Gheorghe Patrascu
o sa va spun c1ar, ca in alte tari, de exemplu Franta, nu este permisa

reclama in institutia de invatamant, deloc., ,

Domnul Consilier General Doru Mihai Giugula
Mai are cineva ceva de spus? Consider ca 9i aceasta discutie a fost

utila 9i am constatat ca nu sunt mari diferente de opinie, intre ce a propus
Directia de Inspectie 9i Control General din cadrul Primariei, la initiativa
Comisiei Juridice 9i Comisiei de Urbanism 9i cele prezentate de
dumneavoastra, cred ca undeva, ne-am acordat punctele de vedere 9i
opiniile, intotdeauna printr-o lege va fi cineva nemultumit, scopul nostru este
sa-i multumim pe cati mai mUlti, ca numarul de nemultumiti sa fie cat mai
mic, 0 sa mai lucram la acest proiect pana il propunem in Consiliul General
9i va garantez ca vom pune 9i celelalte contracte legate de aceasta
publicitate pe site, pentru ca cei care ni Ie ascund, 0 sa ni Ie dea pana la
urma ca nu au incotro. Am avut mari dificultati de a ajunge la ele, din
anumite puncte de vedere, dar in rest am reu9it, de asemenea 0 sa incerc sa
va garantez ca acest proiect va intra pe site cu cel putin doua saptamani
inainte de a fi supus aprobarii Consiliului General, deoarece dezbaterea
publica am incheiat-o astazi, 9i daca mai aveti ceva aspecte de semnalat cu
privire la forma finala pe care noi 0 vom prezenta pentru aprobare in
Consiliul General, Ie reparam pana atunci, nu a9 vrea sa avem
amendamente in cadrul gedintei de Consiliu. Cine va face amendamente,
inseamna ca ori a avut ceva de ascuns, ori are alte interese, asta fiind



parerea mea, deoarece 0 lege buna este una discutata, cum am facut acum,
una care nu apare cu modificari pe picior unde nu-ti dai seama ce se
intampla 9i modifica tot Tntelesul, a9a ca va rog sa participati la gedinta
Consiliului General in care se va pune spre aprobare acest proiect. Daca yeti
constata ca sunt aspecte care nu sunt in conformitate cu ce a fost
programat, va yeti inscrie la cuvant ca sa putem sa luam in consideratie
punctele dumneavoastra de vedere, inaintea dezbaterii regulamentului 9i
cand yom vota, sa fie toti consilierii in cuno9tinta de cauza. Va multumesc
foarte mult 9i va urez 0 zi buna Tncontinuare.

Doamna Ticleanu Gladiola - $ef serviciu Transparenta Decizionala
Avand in vedere cele prezentate, declaram gedinta de dezbatere

inchisa.
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