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La dezbaterea publică desfăşurată în data de 16 aprilie 2009, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului 

Timişoara, au participat reprezentanţi ai Direcţiei Patrimoniu, domnul Miuţ Nicuşor, director al Direcţiei 

Patrimoniu, domnul Adrian Ilin, sef Serviciu Publicitate şi Comerţ, reprezentanti ai Directiei Comunicare, 

reprezentanti ai firmelor interesate, reprezentanti ai unor ONG-uri, mass-media locala, cetăţeni. La dezbatere au 

participat circa 12 de persoane. Întâlnirea s-a desfăşurat pe parcursul a aproximativ două ore, începând cu ora 16.  

 

Ordinea de zi 

 

Dezbatere pe marginea: 

 - modificari  la  ”Regulamentul  de  publicitate „ in Municipiul Timisoara. 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Valeriu Iocsa,  Direcţia Comunicare: face citeva precizari in ideea desfasurarii in conditii optime a 

dezbaterii si da citire unor puncte din Procedura pentru aplicarea prevederilor Legii 52; 

Ilin Adrian, sef Serviciu Publicitate si Comert: Buna ziua, daca ati observat modificarile pe care le-am 

adus regulamentului vechi, pe site, in general am pastrat liniile regulamentului vechi . 

Am venit cu citeva amendamente scurte . 

Am interzis benerele, deoarece in faza in care sunt azi  in municipiul Timisoara arata mizerabil ,au si un grad 

mare de periculozitate, iar aceasta practica de reclama nu mai este uzuala in UE. 

Am venit cu propuneri noi de publicitate, prin publicitatea mobila gen…”Piata Libertatii” am montat un 

cilindru. Incercam sa stabilim locatii pentru acesti cilindrii si se vor scoate la licitatie… 

Restul proiectelor s-au bazat pe proiectele vechi, cu modificarile uzuale care le-am intilnit de la modificarea 

primului proiect. 

Rugamintea care o am daca dumneavoastra aveti propuneri, sau introducerea de noi amendamente, pe linga 

cuvintul care-l luati sa le faceti si in scris, sa le putem prezenta in comisiile Consiliului Local……….. 

Nicusor Miuţ: Materialul scris sa-l primim marti dimineata cel tirziu pentru ca marti dupa amiaza  exista o 

sedinta pe comisii si am vrea sa le anexam materialul propus de noi ………. 

Harald Zimmerman – vicepresedinte al sectiunii 12 “Printed Advertising“ al Camerei de Comert: 

Reprezint firmele care sunt grupate in cadrul sectiunii noastre a camerei de comert, unde se afla si 

principalele agentii de publicitate  din oras. In numele sectiunii 12 noi  vrem sa depunem un material, care 

contine 2 anexe, e vorba de “proiectul de regulament” in 2 forme. 
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Una care contine modificari de forma, le-am spus noi, pe care le-am discutat deja cu reprezentantii primariei  

in zilele premergatoare dezbaterii publice …ca atare nu voi mai insista asupra lor ele sunt destul de multe dar 

marunte ….si le voi depune doar in atentia dumneavoastra …. 

O a doua anexa cuprinde citeva modificari de fond …la anumite articole ….pe care speram sa le luati in 

considerare …… 

E vorba de articolul 8, in care se precizeaza ca la mai putin de 50 m de intersectie in prospectul drumului 

public se pot amplasa sisteme publicitare cu avizul comisiei de circulatie obtinut anterior  autorizarii …. 

Ca sa fie mai clar venim cu niste anexe ….care sa exemplifice diferitele tipuri de situatii…. 

Felul in care se aplica se masoara cei 50 de metri ….de la intersectie  

Forma pe care o propunem este la mai putin de 50 m de intersectii in prospectul drumului public ,in zonele 

precizate in anexa nr .5. Exemplele 1-5 …se pot amplasa ….doar cu avizul comisiei de circulatie obtinut 

anterior autorizarii …………. 

O a doua dorinta a noastra, in locul articolului 9 aliniatul 2 care ……se refera la benere orizontale ….sa 

lasam totusi un ragaz de reevaluare, de regindire acestui articol …. in sensul ca intr-adevar  benerele 

comerciale, orizontale cu caracter strict comercial …nu se regasesc in alte parti ale lumii, dar  stim bine ca 

exista tot felul de evenimente, ………. manifestari cu caracter temporar  care pot fi promovate foarte bine si 

prin benere …. Noi am dori o formulare de genul, dupa 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului 

regulament, amplasarea benerelor orizontale, se va putea face numai in conditiile stipulate intr-o anexa 

privind benerele orizontale ce urmeaza sa fie parte a prezentului  regulament .aceasta anexa va fi elaborata de 

serviciul publicitate si comert al PMT, in urma consultarii mediului de afaceri si va cuprinde ocaziile 

(evenimente sportive, culturale, tirguri expozitii …) precum si zonele in care benerele orizontale pot fi 

expuse …. 

In locul interzicerii clare si totale sa ramina totusi o portita … ca macar in anumite cazuri bine precizate  sa 

se poata folosi  benerele …. 

La articolul 14 aliniatul 4 … aici fiind o situatie foarte delicata, chiar si noi ne-am confruntat cu conflicte 

generate de nestiinta, reavointa unor proprietari care in paralel incheiau  contracte cu mai multe agentii de 

publicitate …Primaria nu poate face justitie in situatiile de genul asta, nu poate decide cine are dreptate 

…propunem formularea: in cazul in care pe acelasi amplasament se solicita autorizarea a doua sau mai multe 

sisteme publicitare, PMT le va autoriza pe cele care prezinta documentatie completa, urmind ca eventualele 

litigii sa fie solutionate intre proprietarul amplasamentului si persoanele detinatoare de contracte pentru acel 

amplasament . 

O modificare la chiar ultimul articol …. noi propunem ca orice dispozitie ale autoritatilor publice locale din 

Timisoara si ale entitatilor subordonate acestora  care contravin prezentului regulament, il restring sau il 

excedeaza, sunt nule de drept atita timp cit nu au fost adoptate prin hotariri ale Consiliului Local in urma 
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unor dezbateri publice … Pentru  a evita situatii confuze ….au fost restrinse anumite libertati s-au dat decizii 

contrare regulamentului  si acestea au creat foarte multa confuzie …………… 

Dimeca Radu – Camera de Comert, sectiunea de tipografie publicitate: Inca din 2002 am pornit acest 

parteneriat public privat …..ca sa elaboram un regulament care sa fie acceptat de …toata lumea ……si 

lucrurile sa functioneze bine ….Asta e a 3-a varianta …Asta ar trebui sa genereze o gindire atit la nivel local 

cit si …national. Ma bucur ca am avut dialoguri pertinente atit cu domnul Ilin cit si cu domnul Ciurariu  si 

aceasta varianta tine seama de parerea jucatorilor importanti din piata …..si de primarie .. 

Cosmin Dumitru – agentia Westside Media: In partea de propuneri privind sanctiunile capitolul 8 .. 

punctul 11 am fost la majoritate a asociatiilor de proprietari unde detinem spatii …mash….rooftop si nu 

vedem oportuna ….Practic dinsii au un contract cu noi in care noi ne obligam sa  respectam regulamentul …. 

sa ne obtinem toate actele necesare amplasarii reclamei in  sine ,dinsii fiindtot prin acelasi contract absolviti 

de  toate acestea ….. In plus nu vad cum… marea lor majoritate fiind trecuti de 60 de ani  nu vad cum ar 

putea fi la curent cu toate modificarile …. 

Nicusor Miuţ:remarca cu 60 de ani ca  nu sunt la curent cu acte normative….ar trebui retrasa. 

Cosmin Dumitru – agentia Westside Media:…am dorit sa spun ca multi au o indeletnicire din treaba asta 

si se ocupa de partea de administrare a jumatate din blocurile existente…………… plus mai sunt contracte 

nerespectate …. 

Nicusor Miuţ: Ca si mod de lucru noi vom prezenta, marti la comisiile CL toate propunerile dumneavoastra 

si domnii consilieri vor avea  posibilitatea sa amendeze, propunerea de regulament facuta de executiv si in 

asa fel incit in plen sa fie propunerea executivului completata si modificata cu toate propunerile 

dumneavoastra  de care dinsii vor tine cont. Noroc ca sunt putin consilieri peste … 60 de ani …. in consiliu . 

Poate reusiti din cei interesatii sa obtineti vizita  si la comisiile Consiliului Local ca sa sustineti anumite 

puncte  ….. va multumim. 

 

Director Direcţia de Comunicare,      Şef Birou Relaţii Publice, 

Violeta Mihalache        Alina Pintilie 

 

 

 

          Întocmit, 

          Valeriu Iocsa 
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