
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de
iluminat public

Legea serviciilor publice de gospodărie comunală
nr. 326/2001, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 9/2001, stabileşte la art. 2 alin. (3), obligaţia Guvernului de a
emite legi speciale sau hotărâri, după caz, pentru reglementarea
serviciilor de utilitate publică definite la art. 2 alin. (1).

Printre serviciile de utilitate publică menţionate în cadrul
alineatului respectiv, la lit. f) se regăseşte şi iluminatul public.

Instituirea unui cadru juridic unitar, adaptat la noua
concepţie de descentralizare a serviciilor publice de gospodărie
comunală, a făcut necesară apariţia unui act normativ care să
reglementeze modul de înfiinţare, organizare, operare, gestionare,
monitorizare şi control şi pentru acest serviciu de utilitate publică.

Serviciul de iluminat public se organizează şi funcţionează
cu respectarea următoarelor principii:

- al autonomiei locale;
- al descentralizării serviciilor publice;
- al responsabilităţii şi legalităţii;
- al dezvoltării durabile;
- al protecţiei mediului;
- al parteneriatului public – privat;
- al liberului acces la informaţii şi al consultării cetăţenilor;
- al economiei de piaţă şi eficienţei economice.
Iluminatul public la nivelul comunelor, oraşelor şi

municipiilor ridică astăzi o multitudine de probleme datorită stării
tehnice a echipamentelor, a modului ineficient de utilizare a
energiei electrice şi a resurselor bugetare, a lipsei investiţiilor în
modernizarea şi reabilitarea infrastructurii aferente serviciului,
ceea ce conduce la consecinţe pronunţat negative, care pot fi
înlăturate numai prin promovarea unui cadru legal adecvat noilor
exigenţe ale societăţii civile, care să asigure, totodată, alinierea la
prevederile cuprinse în „Carta europeană a serviciilor de interes
naţional”.
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În scopul definirii modalităţilor de gestionare, administrare
şi exploatare a serviciului de iluminat public, a stabilirii
competenţelor şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice
locale, al precizării drepturilor şi obligaţiilor operatorilor,
respectiv ale utilizatorilor, precum şi pentru reglementarea
modului de licenţiere, autorizare şi monitorizare a activităţii
acestora, a fost aprobată această ordonanţă.

Acest act normativ stabileşte principiile de bază la care
trebuie să se alinieze funcţionarea serviciului de iluminat public,
regimul juridic al operatorilor, regimul juridic al infrastructurii
aferente serviciului, condiţiile esenţiale pe care trebuie să le
îndeplinească serviciul, precum şi atribuţiile şi răspunderile
autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, respectiv ale
autorităţii de reglementare a serviciului.

 Actul normativ promovează competiţia nu ca scop în sine,
ci ca mijloc de a stimula creşterea eficienţei economice şi
calitatea serviciilor de iluminat public; în acest sens, prevederile
prezentului proiect de ordonanţă deschid o piaţă concurenţială
pentru toţi operatorii specializaţi şi licenţiaţi, indiferent de statutul
lor juridic, care doresc să preia în gestiune delegată operarea
serviciului.

Dreptul de a presta serviciul de iluminat public este supus
ofertei competitive în mod periodic.

Aceste prevederi legale implică reorganizarea operatorilor în
spiritul regulilor comerciale, cu obiective mai transparente şi mai
focalizate către consumator.

De asemenea, se instituie tipul de relaţii contractuale între
autoritatea administraţiei publice locale şi operatorii serviciului,
pe de o parte şi între aceştia din urmă şi utilizatori, pe de altă
parte. Prin aprobarea acestor prevederi se creează premizele
necesare pentru realizarea scopului final, acela de a oferi un
serviciu de calitate la un preţ accesibil.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a
adoptat Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de
iluminat public.


