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Comisia pentru energie, infrastructura 
energetica resurse minerale XXI/95/05.05.2021

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru completarea art.4 din Legea serviciului de iluminat

public nr.230/2006

in conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, Comisia 
pentru energie, infrastructura energetica §i resurse minerale, prin adresa nr. L108/2021, a fost 
sesizata de catre Biroul Permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului 
asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 4 din Legea serviciului de iluminat public 
nr.230/2006, initiata de Mircea Florin - Deputat PSD, Toma Hie - Deputat PSD.

Dezbaterile s-au desfa§urat in §edinta Comisiei pentru energie, infrastructura energetica §i 
resurse minerale din data de 5 Mai 2021, realizata prin mijloace electronice §i la sediul Senatului, 
in conformitate cu prevederile art. 135 din Regulamentul Senatului, republicat, in prezen^a 
majorita|ii senatorilor §i a initiatorilor.

in conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, la 
dezbaterea proiectului de lege au participat din partea Ministerului Energiei Akos Derszi, 
Secretar de Stat, din partea Ministerului Dezvoltarii, lucrarilor publice §i administratiei Vasilica 
Baciu, Director, din partea ANRE Maria Manicuta, Director, din partea Univmii Na^ionale a 
Consiliilor Judetene din Romania Sorin Munteanu, Director General, din partea Asociatiei 
Municipiilor din Romania Aurel Gabriel Simionescu, expert.

Propunerea legislative are ca obiect modificarea alin. (8) al art. 4 din Legea iluminatului 
public nr. 230/2006, cu completarile ulterioare, in sensul excluderii de la obligatia de plata catre 
proprietarul sistemului de Iluminat public a unita^ilor administrativ-teritoriale care monteaza nu . 
doar echipamente electronice de supraveghere video, ci §i componentele de transmisie ale 
echipamentelor. Initiatorii au fiindamentat aceasta modificare subliniind ca in conformitate cu
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prevederile Legii 191/2020, unitalile administrativ teritoriale erau scutite de la plata chiriei 
pentru echipamentele de supraveghere video montate pe stalpii de iluminat public, dar li se 
percepea chine pentm componentele echipamentelor de transmisie necesare bunei funclionari a 
celor de supraveghere video. Prin aceasta modificare se urmare§te remedierea acestei situa^ii §i 
producerea de efecte juridice neechivoce in spiritul initial al modificarilor aduse de Legea 
191/2020.

In urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotarat, cu unanimitatea voturilor senatorilor 
prezenti, sa adopte raport de admitere cu amendamente admise. Amendamentele admise se 
regasesc in Anexa ce face parte integranta din prezentul raport.

Consiliul Legislativ avizeaza favorabil, cu observatii de tehnica legislativa, preluate prin
amendamente.

Consiliul Economic §i Social avizeaza favorabil.
Comisia pentru administra{ie publica avizeaza favorabil.
Comisia pentru afaceri europene nu a transmis avizul pana la data emiterii raportului.
Comisia pentru energie, inffastructura energetica §i resurse minerale supune votului 

plenului Senatului raportul de admitere cu amendamente admise §i propunerea legislativa.
in raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria 

legilor ordinare §i urmeaza sa fie votata in conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din 
Constitufia Romaniei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitufia Romaniei §i ale art.92, alin.(7), pct.l 
din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera sesizata.

Pre§edinte Secretar

Senator Antal Lordnt Senator Cornel-Cristian Resmerifa
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Anexa la Raportul nr. XXI/95/05.05.2021Comisia pentru energie, infrastructura energetica resurse minerale

Amendamente admise
La Propunerea legislativa pentru completarea art.4 din Legea serviciului de iluminat public nr,230/2006

L108/2021

Camera decizionala pentru amendamente este Camera Deputafilor

Observatii/MotivareNr. Text propunere legislativa Amendamente admise
crt.

Amendament de tehnica 
legislativa redactat pe baza 
observatiilor 
Legislativ.

Titlul se modifica §i va avea urmatorul cuprins:1.
ConsiliuluiLege pentru completarea art.4 din Legea serviciului de 

iluminat public nr.230/2006
Lege pentru modificarea art. 4 alin. (8) din Legea serviciul 
de iluminat public nr. 230/2006

Amendamentele au fost msujite 
de comisie §i adoptate cu 
unanimitate de voturi.

Articolul unic se modifica §i va avea urmatorul cuprins: Amendament redactat pe baza 
observatiilor 
Legislativ. ;

2.
Consiliului

In principal, avand in vedere 
faptul ca alineatul (8) a fost 
introdus prin Legea 191/2020, 
completarea adusa prin aceasta 
propunere legislativa este 
necesara a fi redactata sub forma 
unei modificari a alienatului (8).

Articol unic. - La articolul 4 din Legea serviciului de iluminat 
public nr. 230/2006, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr 517 din 15 iunie 2006, cu completarile 
ulterioare, alineatul (8) se modifica §i va avea urmatorul 
cuprins;

„(8) Unitatile administrativ-teritoriale au dreptul de a monta 
echipamente electronice de supraveghere video, cat §i
componentele necesare funcfionarii acestor echipamente 
in scopul pentru care au fost instalate, incluzand, dar fara 
a se limita la, sisteme de transmisie date, echipamente de

Articol unic. - La articolul 4 din Legea serviciului de 
iluminat public nr. 230/2006, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 517 din 15 iunie 2006, dupa 
alineatui (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8) cu 
urmatorul cuprins:

„(8) Unitatile administrativ-teritoriale au dreptul de a monta 
echipamente electronice de supraveghere video, cat §i 
componentele de transmisie ale echipamentului, pe 
stalpii ce compun sistemul de iluminat public cu obliga^ia 
respectarii prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri

Totodata, prin punctul 2 al 
observatiilor sale, Consiliul 
Legislativ atrage atentia asupra 
lipsei de elaritate §i precizie a 
sintagmei „eat §i componentele de 
transmisie ale echipamentului”.
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subliniind necesitatea redactarii 
normei intr-un mod cat mai clar §i 
precis, m conformitate cu 
prevederile Art. 8, alin. (4) din 
Legea nr. 24/2000, republicata, cu 
modificarile ji completarile 
ulterioare.

de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European §i al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive§te 
prelucrarea datelor cu caracter personal §i privind libera 
crrcula^ie a acestor date §i de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), 
cu modificarile ulterioare, fara obligajia de plata catre 
proprietarul sistemului de iluminat public."

alimentare cu energie electrica, cabiuri accesorii pentru 
fixarea acestora, pe stalpii ce compun sistemul de iluminat 
public cu obliga^ia respectarii prevederilor Legii nr. 190/2018 
privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European §i al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 
prive§te prelucrarea datelor cu caracter personal §i privind 
libera circulatie a acestor date §i de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu 
modificarile ulterioare, fara obligapa de plata catre 
proprietarul sistemului de iluminat public."

Redactarea in forma actuala are ca 
scop permiterea instalarii 
echipamentelor de supraveghere 
video cat §i a echipamentelor 
conexe necesare functionarii 
acestora in mod corespunzStor, 
inclusiv pentru transmisia datelor 
captate de echipamentele video, 
fie prin cablu, fie wireless §i. 
Mentiunea ’’incluzand, dar fara a 
se limita la” urmata de o lista 
neexhaustiva a echipamentelor 
necesare bunei functionari a 
sistemului de supraveghere video 
are rolul de a clarifica intenfia 
legiuitorului de a permite 
montarea sistemelor de 
supraveghere video m ansamblul 
lor, scutite de la plata unei chirii 
pentru utilizarea stalpilor, m 
conformitate 
legiuitorului din spatele elaborarii 
Legii 191/2020.

intentiacu

Amendamentele au fost msujite 
de comisie §i adoptate cu 
unanimitate de voturi.
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