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AVIZ 
referitor la propunerea legislativă pentru completarea art.4 

din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2 006 

Analizând propunerea legislativă pentru completarea art.4 
din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 
(b76/1 7.03.2021), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 
adresa nr.XXXV/1286/17.03.2021 şi înregistrată la Consiliul 
Legislativ cu nr.D 169 din 17.03.202 1, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

In temeiul art.2 a1in.1 Jit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(2) 
din Regulamentul de organizaxe şi funcţionare a Cons iliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea legislativă, Cu următoarele 
observaţii şi propuneri: 

1. Propunerea legislativă are ca obiect, în fapt, modificarea art.4 
alin.(8) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006, cu 
completările ulterioare, în sensul excluderii de la obligaţia de plată 
către proprietarul sistemului de iluminat public a unităţilor 
administrativ-teritoriale care montează nu doar echipamente 
electronice de supraveghere video, aşa cum este dispoziţia de lege 
lata, Cl Ş1 „componentele de transmisie ale echipamentuluii". 

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face pane 
din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea art.75 alin.(1) din 
Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul. 

2. Cu privire la natura intervenţiei legislative care se 
preconizează, precizăm că alin.(8) al art.4 există deja, acesta fund 
introdus grin Legea nr.191/2020. Elemental de noutate pe care îl 
aduce prezenta propunere constă în adăugarea, în cadrul dispoziţiei 
acestui alineat, a sintagmei „cât şi componentele de transmisie ale 



echipaJnentului", după sintą(_rmi 99echlpamente e1,7eetroniee de 
supraveghere video". 

Pe cale de consecinţ 9 intervenţi 
alineatului sus-mentionat, iar ~~ ~~ ~~~ et re ~ ~ ~.~ 

const~:~ 
~.~ rL4. 

in rr9o csucs1 

Având în vedere cele rtite mai sus, precum i 
nr.230/2006 i-au fost aduse compet~arIl9 este necesr c 
dispozitivă a articolului umIle 5~â fe red~acttratte istfed 

~.~ 
~.~ 

c~:~ Leii(_r
~ 

0 

„LEGS pentru rooâlIlĺle'uree er104 'ůrroQ$) din ILA 
serviciului de iluminat public nn23 0/200699 9

,,Articol unic. — IL uiticoIu. 4 din Le:ei serviciului de 
iluminat public nr.230/20069 pubdct in Monitorul Ofcid d 
României, Partea I, nr.5 1 7 din 15 iunie 20069 err
ulterioare, alineatul (8) se modIlile Il v'i ivee rrrírro~ttorírr1 

~.~ 

cuprins:". 
In continuare, se va red texttuL propus pentru 
La textul propus pentru LŮr( semn~al~am c 

componentele de tNansm isle ale ech%pamentuluľ
9

sifit m 99câ"  i 

este hpsit de 

(!l 
~ 

claritate şi precizie. Astfel, pe  de o prte,   nu se menone~.iz 
9 

expres transmisia a ce este vut în vedere9 lir pe de Ĺt p 
înţelege dacă respectivele eo~ o~c~ntc~ ~.ip

9 
~~~~mn echi 

~ 
p 

electronice de supraveghere video, r.i du$ cum indic 
9

f •  

r J1 J1 „ ip s i t 

~.~ 

aenumirea for — caz in care rnwrven~~ 
9 

De asemenea, semnaL~am c~ 
sintagmă este mult prea :ener 
predictibilitatea normei, comdiţh c~allltt 

a~.~ 
~.~ 11 ~ ~.~ 

~.~ 

a~.~ 
d~.~ 

~.~ 
r ~.~ 

a, 

~.~ 

LI~ 

~ 

(ST _ ~ 

re ~.ict~.ire respectiv 
pentru c~~.iritte~.i şi 
re once : ct norm~.~tiv 

trebuie să le îndeplinească, precizăm ci se impune revedere cestei 
astfel încât şă ex~rdrrre întreurrs rrrnodl et rsr~Il TpríeeIlrr a cc se f~ 
referire prin soluţia preconizti. 

De altfel, Expunrea de motive nu este red~ctitt înttr=o m nier 
coerentă, elaborarea propunerii fund ar:ument~atâ doir prin acee ,,ca 

aplicarea Legü 191/2020 să Jie în spirittull doriť ' , Mai mullt9 dei se 
face referire la Legea nr.191/2020 pentru compint~re irto4 din Le:e 
serviciului de iluminat public nro230/20069 cire a introdus 1in.(8), in 
continuare, documentul de motiv~re se refer in mod eron~at 1 
necesitatea completării legii. 

Prin urmare, propunere le:isl tiv nu se conforme zi 
prevederilor art.8 alin.(4) teza II din Le:ei nro24/20009 11eplUdbLllV- it~ 9 cu 
modificările şi completările ultterioare9 — 9911extull le:islativ trebule să 

e 

~ 

~.~ 

~ ~.~ 

a 

~.~ ~.~ 

~ ~. 

~ 

9 

cc 
~.~ 

~ 

~.~ 

2 



fie formulat clay, fluent şi inteligibil, fără dficultăţi sintactice şi 
pasaje obscure sau echivoce" — i art.36 alin.(1) din aceeaşi lege —
„Actele normative tNebuie redactate întrun limbaj psi stil juridic 
spec ific normativ, concis, sobru, clan şi precis, cage să excludă once 
echivoc (...)". 

Referitor la aceste aspecte, Curtea Constituţională s-a pronunţat 
în mai multe rânduri, statuând că „una dintre cerinţele princi iului 
respectării legilor vizează calitatea actelor normative", once act 
normativ trebuind .,,să îndeplinească anumite condiţii calitative, 
printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că 
acesta trebuie să fie sufficient de clan şi precis pentru a putea Jî 
aplicat" şi că „respectarea prevedenilon Legii nr.24/2000 privind 
noNmele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative se 
constituie într-un veritabil cniteYiu de constituţionalitate prin pnisma 
aplicării aYt. l alias. (5) din onstituţie" 1 . 

Fl 

Bucureşi 
Nr, 

1 A se vedea paragraful 35 din Decizia Curţii Constituţionale nr.22/2016 care trimite la 
Decizia nr.1 din 10 ianuarie 2014, Decizia nro 17 din 21 ianuarie 2015, publicată în Monitorul 

, 

Oficial al României, Partea I, nr.79 din 30 ianuarie 2015, paragrafele 95 şi 96)". 
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L. nr. 230/2006 M. Of. nr. 517/15 iun. 2006 

Lege serviciului de iluminat public 

I promulgatâ prin D, nr. 812/2006 M.. Of. nr. 517/15 iun. 2006 
Decret pentru promulgarea Legii serviciului de iluminat public 

2 complefat prin L. nr. 191/2020 1111.. Of. nr. 767/21 aug. 2020 introduce aim . (8) la art. 4 
Lege pentru completarea art. 4 din Legea serviciului de 
iluminat public nr. 230/2006 
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L. nr. 190/2018 M. Of. nr. 651/26 iul. 2018 

Lege privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentulus (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European şi al Consslsului din 27 aprilie 2016 privind protecţsa persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şs privsnd libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directives 95/46/CE ('Regulamentul general privind protecţia datelor) 

1 promulgată prin D. nr. 557/2018 M. Of, nr. 651126 iul. 2018 
Decret pentru promulgarea Legii privind măsuri de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecţia datelor) 

2 modificări prin L. nr. 283/2019 M. Of. nr. 956/28 nov. 2019 
Lege pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 
privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 

jnodfică art. 8 aliia. (1) 
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