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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

         București, 10.11.2021 
                                                        Nr.4c-3/284/2019 

 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea art.4 alin.(8) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006, 

transmis cu adresa nr.P.L.x. 212/2021 din 19 mai 2021. 

  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 ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

decizională. 

      

 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

 București, 10.11.2021 
                                                        Nr.4c-3/284/2021 

 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.4 alin.(8) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, 
Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(8) 
din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006, provenit dintr-o propunere legislativă, transmis cu adresa nr.P.L.x. 
212/2021 din 19 mai 2021, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/284/2021 din 20 mai 2021. 
  Consiliul Legislativ, prin adresa nr.207/12.04.2021, avizează favorabil propunerea legislativă cu observații și 
propuneri. 
  Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.2729/30.03.2021, avizează favorabil proiectul de act normativ. 

Guvernul României, prin adresa nr.1578/DPSG/20.08.2021, susține adoptarea inițiativei legislative. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în sedința din 17 mai 2021. 
  Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, cu 
avizele nr.4c-13/434/2021 din 10 iunie 2021, respectiv nr.4c-7/235 din 21 septembrie 2021, au avizat favorabil proiectul de lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect de 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, ci şi componentele de transmisie 
ale echipamentelor. În conformitate cu prevederile Legii nr.191/2020 pentru completarea art.4 din Legea serviciului de iluminat 
public, unităţile administrativ-teritoriale erau scutite de la plata chiriei pentru echipamentele de supraveghere video montate pe 
stâlpii de iluminat public, dar li se percepea chirie pentru componentele echipamentelor de transmisie necesare bunei funcţionări a 
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celor de supraveghere video. Prin această modificare se urmăreşte remedierea acestei situaţii şi producerea de efecte juridice 
neechivoce în spiritul iniţial al modificărilor aduse de Legea nr.191/2020 
  Membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 09 noiembrie 2021 și au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea 
art.4 alin.(8) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006, cu un amendament admis prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezentul raport. 
  La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
  La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul 
Energiei domnul Florin Rădoi – 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 ulterioare, Camera decizională pentru acest proiect de lege este 
Camera Deputaților. 
 

 

 

PREȘEDINTE,                                     SECRETAR, 
 
Sándor Bende          Oana-Marciana Özmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 



 3 

Anexă 
 

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

Nr. 
crt. 

Text Lege nr.230/2006,  
cu completările ulterioare 

Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

0 1 2 3 4 
1.   Titlul Legii 

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

 

Nemodificat  

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, cu completările ulterioare, alineatul 
(8) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

Nemodificat  

3 Art.4. - (8) Unităţile administrativ-
teritoriale au dreptul de a monta 
echipamente electronice de supraveghere 
video pe stâlpii ce compun sistemul de 
iluminat public, cu obligaţia respectării 
prevederilor Legii 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  

„(8) Unitățile administrativ-teritoriale au dreptul de 
a monta echipamente electronice de supraveghere 
video, cât și componentele necesare funcționării 
acestor echipamente în scopul pentru care au 
fost instalate, incluzând, dar fără a se limita la, 
sisteme de transmisie date, echipamente de 
alimentare cu energie electrică, cabluri și 
accesorii pentru fixarea acestora, pe stâlpii ce 
compun sistemul de iluminat public cu obligația 
respectării prevederilor Legii nr.190/2018 privind 
măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea  

„(8) Unitățile administrativ-teritoriale 
au dreptul de a monta echipamente 
electronice de supraveghere video, cât și 
componentele necesare funcționării 
acestor echipamente în scopul pentru 
care au fost instalate, incluzând, dar fără 
a se limita la, sisteme de transmisie 
date, echipamente de alimentare cu 
energie electrică, cabluri și accesorii 
pentru fixarea acestora, pe stâlpii 
rețelelor de distribuție a energiei 
electrice din patrimoniul operatorilor 
de distribuție concesionari, cu 
obligația respectării prevederilor Legii  

De regulă, 
proprietarul 
sistemului de 
iluminat public 
este unitatea 
administrativ-
teritorială, așa 
încât 
prevederea 
scutirii de 
plată către 
proprietarul 
sistemului de 
iluminat nu are  
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0 1 2 3 4 
 Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor), cu 
modificările ulterioare, fără obligaţia de 
plată către proprietarul sistemului de 
iluminat public. 

datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 
datelor), cu modificările ulterioare, fără obligația de 
plată către proprietarul sistemului de iluminat 
public.” 

nr.190/2018 privind măsuri de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecția datelor), cu 
modificările ulterioare, fără obligația de 
plată către proprietarii rețelelor.” 
 
Comisia pentru industrii și servicii 
 

sens. 

 


