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La dezbaterea publică desfăşurată în data de 7 iunie 2006, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului 
Timişoara, au participat directorul Direcţiei de Patrimoniu din Primăria Municipiului Timişoara, domnul Nicuşor 
Miuţ, funcţionari din cadrul Direcţiei de Patrimoniu, Direcţiei de Urbanism, al Biroului Relaţii Publice, 
reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, mass-media locale, cetăţeni. La dezbatere au participat circa 40 de 
persoane. Întâlnirea s-a desfăşurat pe parcursul a 30 minute, începând cu ora 12. 
 

Ordinea de zi 
 

 

1. Plan Urbanistic de Detaliu „Construcţie pentru servicii, mansardare parter existent” Independentei nr. 
24, Timişoara 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind publicitatea stradală pe raza 
municipiului Timişoara 

 
 
…………………………………………………………………………………… 
  
Adrian Schiffbeck: „Bună ziua şi bine v-am găsit la această dezbatere publică. Numele meu e Adrian 
Schiffbeck, de la Biroul de Relaţii Publice al Primăriei. Astăzi avem pe ordinea de zi două proiecte care au 
fost discutate într-o dezbatere precedentă şi s-a cerut rediscutarea lor pentru a lămuri anumite neclarităţi şi 
pentru a veni probabil cu propuneri şi recomandări în plus faţă de cele formulate deja. Este vorba de un PUD 
referitor la o construcţie de pe str. Independenţei 24 şi de regulamentul privind publicitatea stradală. Doresc 
şi să ne cerem scuze pt faptul că am întârziat, a fost o situaţie care nu a depins de noi, ne-am suprapus cu o 
activitate a altui serviciu. O să începem cu PUD şi o să o rog pe colega mea Loredana Pălălău să vă prezinte 
pe scurt din nou această iniţiativă şi dacă sunt persoane dintre vecini sau dintre cei interesaţi care doresc să ia 
cuvântul, vă aşteptăm”. 
Loredana Pălălău: „Bună ziua. În urma dezbaterii publice din data de 18 mai, au apărut unele probleme la o 
documentaţie de urbanism: unul dintre vecini n-a fost de acord cu proiectul, nu l-a cunoscut şi s-a hotărât ca 
acest proiect să se discute într-o nouă dezbatere. Între timp, lucrurile s-au reglementat, proiectul a rămas 
neschimbat, vecinului i s-a cerut o declaraţie prin care să constate acest fapt, să ia la cunoştinţă despre proiect 
şi să spună dacă mai are obiecţii din partea lui. Nu ştiu dacă este în sală şi doreşte să spună şi public, dacă nu, 
documentaţia se poate promova în continuare pt a fi dezbătută pe comisii şi aprobată în plenul CL. Este vorba 
de un spaţiu care se doreşte a se construi pe parcela proprietate cu funcţiunea de sală de fitness. Au fost 
probleme cu partea din spate a parcelei. Cu acordul vecinilor, s-a cerut documentaţia de urbanism, care poate 
fi promovată mai departe spre aprobare. Dacă este cineva care doreşte să spună ceva, dacă nu eu vă 
mulţumesc”. 
Adrian Schiffbeck: „Există persoane care doresc să mai spună ceva referitor la acest plan urbanistic? Dacă 
nu, trecem la regulamentul de publicitate stradală”. 
Nicuşor Miuţ: „O să vă spun câteva cuvinte pt început şi împreună cu colegul meu Adi Ilin, de la Serviciul 
Publicitate-Comerţ, o să vă răspundem la întrebările dvs, dacă ele există. De la ultima întâlnire, chiar dacă ea 
a fost declarată neoficială, până acum, am primit şapte sau opt materiale scrise şi un material pe suport 
magnetic legat de propunerile dvs vizavi de varianta de regulament avansată de executiv CL. Promisiunea 
noastră este că după data de azi, după această întâlnire, elementele care apar ca şi noi faţă de propunerile 
noastre de regulament, plus cele care vor apărea azi, le vom sintetiza pe un material, urmând ca domnii 
consilieri să poată face amendamente din aceste propuneri ale dvs şi forma finală a regulamentului să fie o 
combinată între ce propunem noi şi ce ar fi propus de către operatorii de publicitate. Mai rămâne ca domnii 
consilieri să fie bine informaţi şi pe alte căi – şi mă refer numai la căi ortodoxe, nu altceva – în sensul că şi 
dânşii au program de audienţe, sau întâlniri cu publicul, cu agenţii economici, şi vor înţelege mult mai bine, 
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pt că în sală nu sunt decât doi domni consilieri. Încercăm dacă vor fi întrebări să le răspundem, dacă nu, 
ascultăm mesajele dvs.”. 
Mircea Moraru: „Locuiesc pe bd. Take Ionescu nr. 11-13, sc. B, et. VIII, ap. 26. Eu acum sunt de acord cu 
dvs că e greu să fii la primărie, să îi mulţumeşti pe toţi. Am fost şi rândul trecut aici, şi am ajuns la concluzia 
că discutăm un regulament, ajungem la altul, şi de fapt aceste şedinţe publice nu au un regulament. Mi s-a 
spus că de ce nu am făcut în scris. Părerea mea e că dacă discut aici, e ca şi în scris. Sau se consemnează într-
un proces-verbal şi e ca şi cum aş fi făcut în scris. Problema mea este un panou publicitar foarte luminat, şase 
reflectoare, cred că au vreo 2000 W, luminează toată noaptea, inutil. Nu face bine nici pt cei care plătesc 
consumul de curent, nici pt cei vizaţi. Problema e că toată lumea, în general – la baza valorilor materiale stau 
valorile morale. Nu pot fi create valori materiale fără valori morale. Asta nu o spun eu, a spus-o N. Iorga. El 
s-a referit la raportul leu-dolar. Ţările bogate… valori morale: nu e moral ca vecinul meu să îşi bage banii în 
buzunar şi eu să iau altceva. Am lămurit, puteţi reţine această expresie. E o reclamaţie publică, se vine acolo, 
se studiază. La asemenea… e categoric deranjant, cine trebuie să îşi dea avizul? Ar trebui să dea avizul un 
medic igienist. Întrebaţi un medic psihiatru şi o să vă spună că nu e în regulă ca noaptea să fii deranjat. Sper 
că ce vă spun este înregistrat şi va apărea în regulament. Am auzit că din contră, va apărea că marile afişe 
trebuie să fie luminate. Eu mă ocup şi de alte lucruri, nu sunt reclamagiu”. 
Nicuşor Miuţ: „Şi data trecută aţi ridicat această problemă. Noi spuneam să faceţi o sesizare scrisă în 
vederea verificării punctuale a situaţiei. Dar de data aceasta colegul o să îşi noteze adresa. Promitem să 
verificăm dacă panoul respectiv este în legalitate sau nu”. 
Mircea Morar: „Precis că este în legalitate, dar nu este moral”. 
Nicuşor Miuţ: „Am înţeles şi probabil că legat de interpelarea dvs. o să încercăm să gândim o variantă şi faţă 
de aceste iluminări ale panourilor – în regulament, nu faţă de cazul concret”. 
Harald Zimmerman: „Din partea secţiunii de specialitate a CCIAT. Am luat cuvântul şi data trecută, când, 
deşi nu a fost considerată în ordine dezbaterea publică, totuşi lucrurile s-au dezbătut de către cei mai mulţi şi 
consider că s-a ţinut cont şi se va ţine cont de opiniile exprimate. Nu aş vrea să adaug foarte multe. Noi vom 
depune în scris propunerile noastre – au mai apărut mici modificări, pe care le-am adunat de la firmele care 
fac parte din organizaţia noastră. Materialele vor fi şi pe hârtie, şi pe suport magnetic – aş avea de spus doar 
că insistăm, în cazul comisiei de circulaţie… în trecut am sesizat un destul de mare refuz în colaborare. Sper 
că pe viitor vor fi mai flexibili. Din partea Serviciului Publicitate-Comerţ s-a făcut deja o adresă către 
comisia de circulaţie, prin care li se solicita punctul de vedere. În completarea acelei adrese, aş insista să se 
vină şi cu propunerile din cadrul dezbaterii publice, şi toate acestea să fie înaintate comisiei de circulaţie, 
astfel încât aceasta să se pronunţe faţă de toate propunerile. Mulţumesc”. 
Nicuşor Miuţ: „Aşa cum am spus şi la începutul întâlnirii, vom prelua materialele dvs şi le vom înainta 
consilierilor pt a-şi forma o opinie vizavi de amendamentele care se pot face – şi cred că e o idee bună şi să 
facem înştiinţarea către comisia de circulaţie, ca avizul sau gândirea dânşilor să ţină cont şi de aceste 
propuneri. Oricum, când se va vota acest regulament, comisia nu are decât să aplice, pe lângă legislaţia 
existentă, şi această HCL. E importantă HCL şi regulamentul, nu neapărat ce spun cei de la comisia de 
circulaţie acum - vor spune după. Sunteţi unul din cei care aţi participat în colectivul acela de lucru pt 
formarea regulamentului. Nu o să ţinem seama mai mult decât de alte propuneri, dar o să ţinem seama şi de 
cele noi pe care ni le-aţi dat acum”. 
Alina Chiş: „Alina Chiş, City Media. În primul rând, vreau să vă mulţumesc pt răgazul de timp care ni l-aţi 
pus la dispoziţie, care e de fapt şi timpul legal care trebuia să fie până la dezbaterea publică. În felul acesta, 
aţi văzut că mai multe firme au putut face propuneri, şi City Media la fel, a făcut propuneri argumentate, dacă 
iniţial le pusesem pe fugă. Sunt argumente pertinente, care sper să aibă impact sau să fie studiate cu atenţie. 
În general, multe propuneri se suprapun cu ale colegilor mei din publicitate. Există şi cele privitoare la 
intersecţie – mai multe propuneri sunt legate de revizuirea articolelor – art. 14 spune „Declararea unor date 
neconforme cu situaţia din teren va duce la anularea autorizaţiei de construire”. Propunerea noastră este să se 
concretizeze, să se specifice ce înseamnă date neconforme sau înlocuirea termenului cu date false. Mai sunt 
situaţii în care se lasă loc la interpretare. Noi le-am depus către Serv. Publicitate şi Comerţ, toate propunerile, 
argumentate, cam asta ar fi. Vă mulţumesc”. 
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Nicuşor  Miuţ: „Şi noi trebuie să vă mulţumim dvs, că dacă nu ne-aţi fi admonestat data trecută, ar fi trecut 
dezbaterea fără să fie legală – mulţumiri pt că ne-aţi tras de mânecă. Cred că ce aţi scris dvs în material este 
la colegul meu şi vom ţine cont de ele. Dar formularea articolului respectiv nu trebuie să sperie pe nimeni, pt 
că eu am convingerea că toţi operatorii de publicitate lucrează legal şi corect, deci nu trebuie să ne sperie, 
nu?” 
Adrian Schiffbeck: „Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul… Între timp vă pot spune că s-a centralizat 
absolut tot ce aţi depus dvs în scris, firmele de publicitate, CCIAT, cine a mai făcut recomandări, cu 
procesele-verbale de la dezbaterea de data trecută şi cea de acum, vor ajunge la CL. Prima dată în comisii, şi 
apoi în plen. Ce mai putem face în continuare este să vă anunţăm când vor avea loc şedinţele de comisii la 
CL, în aşa fel încât cine e interesat să vină să îşi susţină punctul de vedere şi în faţa domnilor consilieri. Va fi 
luna aceasta, pe la mijlocul lunii. Prin Serviciul Publicitate şi Comerţ vă putem anunţa data exactă. Dacă 
cineva mai are de spus ceva acum legat de acest regulament, în plus faţă de ce aţi depus în scris, de pus 
întrebări. Dacă nu, vă mulţumim şi rămâne să vă vedeţi la comisii cu domnii consilieri şi ulterior în plen. 
Mulţumim”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef Birou Relaţii Publice         Întocmit, 

Adrian Bragea         Adrian Schiffbeck 


