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A V I Z 
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 Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru administraţie publică și  amenajarea teritoriului a fost 
sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură obişnuită, prin adresa nr. PLx. 
597 din 22 octombrie 2018, cu proiectul de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) 
din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului au examinat 
propunerea legislativă sus menţionată în şedinţa din 6 noiembrie 2018. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu un amendament admis 
prezentat în anexa la acest aviz.  
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Întocmit: Consilier parlamentar, Elena Hrincescu 
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Anexa  
 
 
 

Amendament admis 
 
 

Articol unic.-Alineatul (7) al art.4 din Legea serviciului de iluminat public, Legea 
nr.230/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.517 din iunie 
2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(7) În cazul în care alte servicii publice decât serviciul de iluminat public se 
realizează utilizând elemente ale sistemului de distribuție a energiei electrice, 
unitățile administrativ-teritoriale 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 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. 
 
Motivația amendamentului: Potrivit art.21 alin.(1) din Legea administrației 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu 
capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu.  
 
Autor amendament: Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului  
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