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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

        
 București, 06.02.2019 

                                                        Nr.4c-3/488/2018 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006, 

transmis cu adresa nr.P.L.x. 597 din 22 octombrie 2018. 

  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

      

 
 

VICEPREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 

 

simona.tarzioru
comisii
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 București, 06.02.2019 

                                                        Nr.4c-3/488/2018 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006, transmis cu adresa nr.P.L.x. 597 din 22 octombrie 
2018, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/488 din 23 octombrie 2018. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.781/03.08.2018, avizează favorabil propunerea legislativă cu observații și 
propuneri. 
  Guvernul, prin actul nr.2019/DPSG/31.10.2018, nu susține adoptarea inițiativei legislative în forma prezentată. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege ședința din 17 octombrie 2018 cu 
amendamente admise. 
  Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, cu avizul nr.4c-7/513 din 6 noiembrie 2018, avizează 
favorabil proiectul de lege cu amendamente admise. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, cu avizul nr.4c-13/940 din 20 noiembrie 2018, avizează favorabil 
proiectul de lege. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alineatului (7) al articolului 4 din Legea serviciului de 
iluminat publice nr.230/2006, în sensul instituirii dreptului de folosinţă cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de 
distribuţie a energiei electrice în favoarea autorităţilor administraţiei publice locale, în cazul în care alte servicii publice decât 
serviciul de iluminat public se realizează utilizând elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice. 
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  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 5 februarie 2019 și au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea proiectului de Lege pentru modificarea 
art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006, cu amendamente respinse prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezentul raport, din următoarele considerente: 
  - pentru realizarea sistemului de iluminat public, numai unitățile administrativ-teritoriale ar fi beneficiarii, cu titlu 
gratuit, a elementelor sistemului de distribuție a energiei electrice, fiind excluși administratorii drumurilor naționale și județene, 
deci ar fi stabilit un tratament inegal pentru diferiți proprietari sau administratori ai drumurilor publice; 
  - ar trebui să fie precizat, în mod explicit, serviciile publice desfășurate de autoritățile publice locale pentru care se 
intenționează acordarea dreptului de folosință cu titlul gratuit asupra sistemului de distribuție a energiei electrice; 
  - în cazul în care acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit asupra sistemului de distribuție ar conduce la costuri 
suplimentare în sarcina operatorilor, ar fi trebuit să se țină cont că tarifele de distribuție a energiei electrice se stabilesc pentru 
întreaga zonă de operare a fiecărui operator al serviciului de distribuție, delimitată în cadrul unui contract de concesiune și nu 
pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în care operează, fapt care ar conduce la situația în care utilizatorii dintr-o unitate 
administrativ-teritorială să plătească, prin intermediul tarifului de distribuție, pentru servicii care nu le sunt efectiv prestate. 
  La lucrările comisiei au fost prezenți 17 deputați din totalul de 20 deputați membri ai comisiei. 
  La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice doamna Vasilica Baciu – director, iar din partea Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei domnul 
Viorel Alicuș – director general. 
  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera decizională pentru acest proiect 
de lege este Camera Deputaților. 
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ANEXĂ 
 

A M E N D A M E N T E    R E S P I N S E 
 
 

Nr. 
crt. 

Text Lege nr.230/2006 
 

Text adoptat de Senat Amendamente respinse/Autor Motivația 
susținerii/Motivația 

respingerii 

Camera 
Decizională 

0 1 2 3  4 
1.   Titlul Legii 

LEGE  
pentru modificarea art.4 alin.(7) 
din Legea serviciului de iluminat 

public nr.230/2006 
 

Nemodificat  Camera 
Deputaților 

2.   Articol unic. – La articolul 4 din 
Legea serviciului de iluminat 
public nr.230/2006, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.517 din 15 iunie 2006, 
alineatul (7) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 

Articol unic. – Alineatul (7) al art.4 
din Legea serviciului de iluminat 
public nr.230/2006, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.517 din 15 iunie 2006, alineatul 
(7) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului 
 

Motivația susținerii: 
_________________ 
Motivația respingerii: 
Proiectul de lege a fost 
respins. 

Camera 
Deputaților 

3. Art.4. - (7) Utilizarea unor 
elemente ale sistemului de 
distribuție a energiei electrice 
pentru servicii și activități publice, 
altele decât iluminatul public, se  

„(7) În cazul în care alte servicii 
publice decât serviciul de iluminat 
public se realizează utilizând 
elemente ale sistemului de 
distribuție a energie electrice, 
unitățile administrativ- teritoriale 

„(7) În cazul în care alte servicii 
publice decât serviciul de iluminat 
public se realizează utilizând 
elemente ale sistemului de distribuție 
a energie electrice, unitățile 
administrativ-teritoriale au drept de 

Motivația susținerii: 
Potrivit art.21 alin.(1) 
din Legea 
administrației publice 
locale nr.215/2001, 
republicată, cu 

Camera 
Deputaților 
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0 1 2 3 4  
 face cu aprobarea autorităților 

administrației publice locale.  
au drept de folosință cu titlu 
gratuit asupra infrastructurii 
sistemului de distribuție a energiei 
electrice, pe toată durata existenței 
acesteia, pe baza unui contract 
încheiat între autoritățile 
administrativ-teritoriale și 
proprietarul sistemului de 
distribuție a energiei electrice. Prin 
acest contract se reglementează 
toate aspectele cu privire la 
asigurarea condițiilor pentru 
prestarea serviciului public, cu 
respectarea măsurilor de protecție 
specifice pentru evitarea punerii în 
pericol a persoanelor, bunurilor, 
mediului și a capacității 
energetice.” 

 

folosință cu titlu gratuit asupra 
infrastructurii sistemului de 
distribuție a energiei electrice, pe 
toată durata existenței acesteia, pe 
baza unui contract încheiat între 
unitățile administrativ-teritoriale și 
proprietarul sistemului de distribuție 
a energiei electrice. Prin acest 
contract se reglementează toate 
aspectele cu privire la asigurarea 
condițiilor pentru prestarea 
serviciului public, cu respectarea 
măsurilor de protecție specifice 
pentru evitarea punerii în pericol a 
persoanelor, bunurilor, mediului și a 
capacității energetice.” 
 
Comisia pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului 
 

modificările și 
completările 
ulterioare, unitățile 
administrativ-
teritoriale sunt 
persoane juridice de 
drept public, cu 
capacitate juridică 
deplină și patrimoniu 
propriu. 
Motivația respingerii: 
Proiectul de lege a fost 
respins. 

 

 

 

     VICEPREȘEDINTE,                                       SECRETAR, 
 
              Sándor Bende                                  Roxana Mînzatu 
 
   
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 


