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AVIZ 
 

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

 
În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şiimunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şiavizare, cuProiectul de lege pentru modificarea 
art. 4 alin. (8) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006,  trimis cu  adresa  nr. PL 
x 212 din 19 mai 2021 și înregistrat cu nr. 4c-13/434 din 25 mai 2021. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 
92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţiloreste Cameră decizională. 

Senatul a adoptatproiectul de lege la data de 17 mai 2021. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă cu avizul nr. 207 din 12 

aprilie 2021. 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege. 
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa 
desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din data de 10 iunie 2021. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.4 alin.(8) din Legea 
nr.230/2006, 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, ci şi componentele de 
transmisie ale echipamentului. 

Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ și avizul Consiliului Economic și Social. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şiimunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilăa  Proiectului de lege pentru modificarea art. 4 
alin. (8) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006. 

În raport de obiectul şiconţinutul reglementării, proiectul de lege face partedin 
categoria legilor ordinare.  
 
 

PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 
 

Mihai Alexandru Badea                Ladányi László-Zsolt 
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