
 
 

                                                                                                           
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                                     
                                               Bucureşti, 27 iunie 2011 
                                               Nr. PL.x 398 /2011 

  
 

   RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local          
      În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local, trimis cu adresa nr. PL.x.398 din 14 iunie 2011 şi  înregistrat cu nr.31/621 din 15 iunie 2011. 
    Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  în şedinţa din 8 iunie 2011. 
    Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  
    Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 198 din 28 
februarie 2011. 
    Guvernul, prin punctul de vedere transmis, cu adresa nr.1027 din 3 mai 2011, susţine adoptarea acestui proiect de lege. 
     Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu 
modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii în cadrul lucrărilor declarate de utilitate publica a lucrărilor de 
construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată, a lucrărilor de 
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construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare, precum şi posibilitatea reprezentării unităţilor administrativ-
teritoriale de către autorităţile administraţiei publice locale şi pentru aceste lucrări. 
     În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii 
Comisiei au examinat iniţiativa legislativă susmenţionată în şedinţele din 21 şi 22 iunie 2011.  
     La dezbaterea iniţiativei legislative au participat, în calitate de invitaţi, domnul Eugen – Dicones Curteanu, secretar de stat 
în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, doamna Ileana Spiroiu, director general adjunct în cadrul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi doamna Daniela Barbu, consilier în cadrul Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri. 
     Din numărul total de 23 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la şedinţă 20 deputaţi.  
     În urma dezbaterii şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise, care sunt redate în anexa la prezentul raport. 
     În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
                 
 
 
                       PREŞEDINTE,                                                                                      SECRETAR, 
                        Daniel BUDA                                                                              Gabriel ANDRONACHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Consilier, Ciprian Bucur 

 
 

                                                                                              



Anexă                          
                                                                                            Amendamente admise 

 

Nr. 
crt. 

 
         Legea nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării 
unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local                                     

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) Motivare 

 
1. 

 
 
 
 

–––––––––––––––––– 

 
          Lege privind modificarea şi 
completarea Legii nr.255/2010 
privind exproprierea pentru cauză 
de utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local        
                                                         

 
 
 

Nemodificat 

 
 

 
2. 

 
 
 
 

––––––––––––––––––– 

 
         Articol unic - Legea 
nr.255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective 
de interes naţional, judeţean şi 
local, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.853 din 20 decembrie 2010,  se 
modifică şi se completează după 
cum urmează:

        Articol unic - Legea 
nr.255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective 
de interes naţional, judeţean şi 
local, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.853 din 20 decembrie 2010, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:
       
 
 Autor: Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi. 
 
 

Legea nr.255/2010 
privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate 
publică, necesară 
realizării unor obiective 
de interes naţional, 
judeţean şi local a fost 
modificata si 
completata prin Legea 
nr. 90/2011.
 
 

 
 



Nr. 
crt. 

 
         Legea nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării 
unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local                                     

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) Motivare 

 
3. 

 
 
 
Art. 1 - Prezenta lege stabileşte 
cadrul juridic pentru luarea 
măsurilor necesare executării: 
lucrărilor de construcţie, 
reabilitare şi modernizare de 
drumuri de interes naţional, 
judeţean şi local, lucrărilor de 
construcţie, reabilitare şi 
extindere a infrastructurii 
feroviare publice, lucrărilor 
necesare dezvoltării reţelei de 
transport cu metroul şi de 
modernizare a reţelei existente, 
lucrărilor de dezvoltare a 
infrastructurii aeroportuare, 
precum şi a infrastructurii de 
transport naval, lucrărilor din 
domeniul gospodăririi apelor, 
respectiv construcţiile 
hidrotehnice şi lucrările anexe, 
acumulările de apă permanente 
şi nepermanente, cantoanele de 
exploatare, digurile de apărare 
împotriva inundaţiilor, 
construcţiile şi instalaţiile 
hidrometrice, instalaţiile de 

1. Articolul 1 va avea următorul 
cuprins: 
        „Art. 1.- Prezenta lege 
stabileşte cadrul juridic pentru 
luarea măsurilor necesare 
executării: lucrărilor de 
construcţie, reabilitare şi 
modernizare de drumuri de interes 
naţional, judeţean şi local, 
lucrărilor de construcţie, 
reabilitare şi extindere a 
infrastructurii feroviare publice, 
lucrărilor necesare dezvoltării 
reţelei de transport cu metroul şi 
de modernizare a reţelei existente, 
lucrărilor de dezvoltare a 
infrastructurii aeroportuare, 
precum şi a infrastructurii de 
transport naval, lucrărilor din 
domeniul gospodăririi apelor, 
respectiv construcţiile 
hidrotehnice şi lucrările anexe, 
acumulările de apă permanente şi 
nepermanente, cantoanele de 
exploatare, digurile de apărare 
împotriva inundaţiilor, 

1. Articolul 1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 
“Art.1 - Prezenta lege stabileşte 
cadrul juridic pentru luarea 
masurilor necesare executării : 
lucrărilor de construcţie, 
reabilitare si modernizare a 
drumurilor de interes naţional,  
judeţean şi local, lucrărilor de 
construcţie, reabilitare şi 
extindere a infrastructurii 
feroviare publice, lucrărilor 
necesare dezvoltării reţelei de 
transport cu metroul şi de 
modernizare a reţelei existente, 
lucrărilor de dezvoltare a 
infrastructurii aeroportuare, 
precum şi a infrastructurii de 
transport naval, lucrărilor din 
domeniul gospodăririi apelor, 
respectiv construcţiile 
hidrotehnice şi lucrările anexe, 
acumulările de apă permanente 
şi nepermanente, cantoanele de 
exploatare, digurile de apărare 
împotriva inundaţiilor, 

Pentru a evita dubla 
reglementare au fost 
eliminate din lege 
dispoziţiile referitoare 
la transportul şi 
distribuţia de energie 
electrică, întrucât ele se 
regăsesc si in cuprinsul 
Legii nr. 210/2010 
privind unele măsuri 
prealabile lucrărilor de 
construcţie de reţele de 
transport şi distribuţie a 
energiei electrice.
 

 
 



Nr. 
crt. 

 
         Legea nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării 
unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local                                     

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) Motivare 

determinare automată a calităţii 
apei, lucrările de amenajare, 
regularizare sau consolidare a 
albiilor, canalelor şi derivaţiilor 
hidrotehnice, staţiile de pompare, 
precum şi altor construcţii 
hidrotehnice realizate pe ape, 
lucrări de renaturare, reabilitare 
zone umede şi de asigurare a 
conectivităţii laterale, lucrărilor 
de construcţie, reabilitare, 
modernizare şi dezvoltare a 
staţiunilor turistice de interes 
naţional, lucrărilor de 
construcţie, reabilitare, 
modernizare, dezvoltare şi 
ecologizare a zonei litorale a 
Mării Negre, lucrărilor de 
amenajare, dezvoltare sau 
reabilitare a pârtiilor de schi, cu 
instalaţiile de transport pe cablu 
aferente, cu lucrările de 
amenajare, instalaţiile şi 
echipamentele de producere a 
zăpezii şi gheţii artificiale şi de 
întreţinere a pârtiilor, instalaţiile 
pentru iluminatul pârtiilor de 
schi şi alte echipamente necesare 
dezvoltării domeniului schiului, 

construcţiile şi instalaţiile 
hidrometrice, instalaţiile de 
determinare automată a calităţii 
apei, lucrările de amenajare, 
regularizare sau consolidare a 
albiilor, canalelor şi derivaţiilor 
hidrotehnice, staţiile de pompare, 
precum şi altor construcţii 
hidrotehnice realizate pe ape, 
lucrări de renaturare, reabilitare 
zone umede şi de asigurare a 
conectivităţii laterale, lucrărilor de 
construcţie, reabilitare, 
modernizare şi dezvoltare a 
staţiunilor turistice de interes 
naţional, lucrărilor de construcţie, 
reabilitare, modernizare, 
dezvoltare şi ecologizare a zonei 
litorale a Mării Negre, lucrărilor 
de amenajare, dezvoltare sau 
reabilitare a pârtiilor de schi, cu 
instalaţiile de transport pe cablu 
aferente, cu lucrările de 
amenajare, instalaţiile şi 
echipamentele de producere a 
zăpezii şi gheţii artificiale şi de 
întreţinere a pârtiilor, instalaţiile 

construcţiile şi instalaţiile 
hidrometrice, instalaţiile de 
determinare automată a calităţii 
apei, lucrările de amenajare, 
regularizare sau consolidare a 
albiilor, canalelor şi derivaţiilor 
hidrotehnice, staţiile de pompare, 
precum şi altor construcţii 
hidrotehnice realizate pe ape, 
lucrări de renaturare, reabilitare 
zone umede şi de asigurare a 
conectivităţii laterale, lucrărilor 
de construcţie, reabilitare, 
modernizare şi dezvoltare a 
staţiunilor turistice de interes 
naţional, lucrărilor de 
construcţie, reabilitare, 
modernizare, dezvoltare şi 
ecologizare a zonei litorale a 
Mării Negre, lucrărilor de 
amenajare, dezvoltare sau 
reabilitare a pârtiilor de schi, cu 
instalaţiile de transport pe cablu 
aferente, cu lucrările de 
amenajare, instalaţiile şi 
echipamentele de producere a 
zăpezii şi gheţii artificiale şi de 

 
 



Nr. 
crt. 

 
         Legea nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării 
unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local                                     

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) Motivare 

amenajarea, dezvoltarea sau 
reabilitarea pârtiilor destinate 
practicării celorlalte sporturi de 
iarnă - biatlon, bob, sanie, 
sărituri de la trambulină - a 
patinoarelor şi echiparea cu 
instalaţiile şi echipamentele 
corespunzătoare, cuprinse în 
Programul naţional de dezvoltare 
a turismului "Schi în România", 
aprobat prin Legea nr. 526/2003, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, lucrărilor de interes 
naţional de dezvoltare a 
producerii, transportului şi 
distribuţiei de energie electrică 
şi gaze naturale, de extracţie a 
gazelor naturale şi lucrărilor 
miniere de interes naţional 
pentru exploatarea zăcămintelor 
de lignit, care se execută în baza 
unei licenţe de exploatare, 
lucrărilor pentru realizarea 
Sistemului naţional al perdelelor 
forestiere de protecţie, precum şi 
pentru împădurirea terenurilor 
degradate.

pentru iluminatul pârtiilor de schi 
şi alte echipamente necesare 
dezvoltării domeniului schiului, 
amenajarea, dezvoltarea sau 
reabilitarea pârtiilor destinate 
practicării celorlalte sporturi de 
iarnă - biatlon, bob, sanie, sărituri 
de la trambulină - a patinoarelor şi 
echiparea cu instalaţii şi 
echipamente corespunzătoare, 
cuprinse în Programul naţional de 
dezvoltare a turismului „Schi în 
România", aprobat prin Legea 
nr.526/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, lucrărilor 
de interes naţional de dezvoltare 
a producerii, transportului şi 
distribuţiei de energie electrică şi 
gaze naturale, de extracţie a 
gazelor naturale şi lucrărilor 
miniere de interes naţional pentru 
exploatarea zăcămintelor de lignit, 
care se execută în baza unei 
licenţe de exploatare, lucrărilor 
pentru realizarea Sistemului 
naţional al perdelelor forestiere de 
protecţie, precum şi pentru 

întreţinere a pârtiilor, instalaţiile 
pentru iluminatul pârtiilor de 
schi şi alte echipamente necesare 
dezvoltării domeniului schiului, 
amenajarea, dezvoltarea sau 
reabilitarea pârtiilor destinate 
practicării celorlalte sporturi de 
iarnă - biatlon, bob, sanie, 
sărituri de la trambulină - a 
patinoarelor şi echiparea cu 
instalaţii şi echipamente 
corespunzătoare, cuprinse în 
Programul naţional de dezvoltare 
a turismului "Schi în România", 
aprobat prin Legea nr. 526/2003, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, lucrărilor de interes 
naţional pentru realizarea, 
dezvoltarea şi producerea de 
energie electrică, transportului şi 
distribuţiei de  gaze naturale, de 
extracţie a gazelor naturale, 
lucrărilor de dezvoltare, 
modernizare si reabilitare a 
Sistemului Naţional de Transport 
al ţiţeiului, gazolinei, etanului, 
condensatului şi gaze naturale şi 

 
 



Nr. 
crt. 

 
         Legea nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării 
unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local                                     

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) Motivare 

împădurirea terenurilor degradate, 
lucrările de construcţie, 
reabilitare şi modernizare a 
infrastructurii de alimentare cu 
apă, a infrastructurii de apă 
uzată şi lucrările de construcţie, 
reabilitare şi modernizare a 
staţiilor de epurare." 

 
 

 

lucrărilor miniere de interes 
naţional pentru exploatarea 
zăcămintelor de lignit, care se 
execută în baza unei licenţe de 
exploatare, lucrărilor pentru 
realizarea Sistemului naţional al 
perdelelor forestiere de protecţie, 
precum şi pentru împădurirea 
terenurilor degradate,  lucrărilor 
de interes public de 
construcţie, reabilitare şi 
modernizare, a infrastructurii 
de alimentare cu apă, a 
infrastructurii de apă uzată şi 
lucrările de construcţie, 
reabilitare şi modernizare a 
staţiilor de epurare. "
 
  Autori: deputat Doru Leşe  
Grupul Parlamentar PD-L 
 

 
4. 

 
 
 
 
       d) lucrările de interes 
naţional de dezvoltare a 
producerii, transportului şi 

 
 
 
 

–––––––––––––––––––– 
 

2. La articolul 2 alineatul (1) 
literele  d) şi e) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 
„d) lucrările de interes naţional 
pentru realizarea, dezvoltarea  
şi producerea de energie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 
crt. 

 
         Legea nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării 
unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local                                     

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) Motivare 

distribuţiei de energie electrică 
şi gaze naturale, precum şi a 
extracţiei de gaze naturale;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        e) lucrările miniere de 
interes naţional pentru 
exploatarea zăcămintelor de 
lignit, care se execută în baza 
unei licenţe de exploatare;

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ––––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

electricã, transport şi distribuţie 
de gaze naturale,  extracţiei de 
gaze naturale, precum şi 
lucrările  de dezvoltare, 
modernizare şi reabilitare a 
Sistemului Naţional de 
Transport al tiţeiului, 
gazolinei, etanului, 
condensatului ;” 
 
 Autor: deputat Doru Leşe  
Grupul Parlamentar PD-L 
 
 
   „e) lucrările miniere de interes 
naţional pentru exploatarea 
zăcămintelor de lignit, care se 
execută în baza unei licenţe de 
exploatare de către operatorii 
economici aflaţi sub 
autoritatea Ministerului 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri". 
 
       Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Nr. 
crt. 

 
         Legea nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării 
unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local                                     

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) Motivare 

5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      –––––––––––––––––––––– 

2. La articolul 2, după litera g) a 
alineatului (1) se introduce o 
nouă literă, lit. h) cu următorul 
cuprins: 
 
,,h) lucrările de construcţie, 
reabilitare şi modernizare a 
infrastructurii de alimentare cu 
apă, a infrastructurii de apă uzată 
şi lucrările de construcţie, 
reabilitare şi modernizare a 
staţiilor de epurare;" 
 

3. La articolul 2 alineatul (1), 
după litera g) se introduce o 
nouă literă, lit. h) cu următorul 
cuprins: 
 
“h) lucrările de interes public de 
construcţie, reabilitare şi 
modernizare a infrastructurii de 
alimentare cu apă, a 
infrastructurii de apă uzată şi 
lucrările de construcţie, 
reabilitare şi modernizare a 
staţiilor de epurare;” 
 
Autori: deputat Daniel Buda  
deputat Bogdan Liviu Ciucă  
deputat Silvestru Lup 
 

Pentru rigoare si pentru 
fixarea normei 
considerăm necesar 
introducerea sintagmei 
“interes public” .
 

6. Art. (2)  alin. (3) 
 
 
d) Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, prin Societatea 
Naţională a Lignitului 
"Oltenia"- S.A. Târgu Jiu, 
pentru lucrările miniere de 
interes naţional pentru 

3. La articolul 2, litera e) a 
alineatului (3) va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
           –––––––––––––– 
 

4. La articolul 2 alineatul (3), 
literele d) şi e)  se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 
“d) Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, prin societăţile 
comerciale care funcţionează  
sub autoritatea sa, pentru 
lucrãrile miniere de interes 

 
Se impune completarea 
art. 2, alin.  (3) cu 
societăţile de proiect 
care au acţionari 
companii/societăţi 
naţionale /societăţi 
comerciale cu capital 
majoritar de stat.  
 
 
 
 
 

 
 



Nr. 
crt. 

 
         Legea nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării 
unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local                                     

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) Motivare 

exploatarea zăcămintelor de 
lignit, care se execută în baza 
unei licenţe de exploatare, şi prin 
Compania Naţională de 
Transport al Energiei Electrice 
"Transelectrica" - S.A. Bucureşti 
şi Societatea Comercială de 
Distribuţie şi Furnizare a 
Energiei Electrice "Electrica" - 
S.A. Bucureşti, pentru lucrări de 
interes naţional de dezvoltare a 
transportului şi distribuţiei de 
energie electrică, Societatea 
Naţională de Transport Gaze 
Naturale "Transgaz" - S.A. 
Mediaş, pentru lucrările de 
interes naţional de dezvoltare şi 
distribuţie a gazelor naturale, 
Societatea Comercială de 
Producere a Energiei Electrice 
"Hidroelectrica" - S.A. 
Bucureşti, Societatea 
Comercială de Producere a 
Energiei Electrice şi Termice 
"Termoelectrica" - S.A. 
Bucureşti, Societatea Naţională 
"Nuclearelectrica" - S.A., 
pentru lucrările de producere a 
energiei electrice, şi Societatea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naţional pentru exploatarea 
zãcãmintelor de lignit, care se 
executã în baza unei licenţe de 
exploatare şi prin societăţile 
comerciale producătoare de 
energie electrică aflate sub 
autoritatea sa, pentru lucrările 
de producere a energiei 
electrice, Societatea Naţionalã 
de Transport Gaze Naturale 
"Transgaz" - S.A. Mediaş şi 
Societatea Naţionalã de Gaze 
Naturale "Romgaz"- S.A. 
Mediaş, pentru extracţia gazelor 
naturale şi S.C. Conpet SA 
Ploieşti pentru lucrările de 
dezvoltare, modernizare şi 
reabilitare a Sistemului 
Naţional de Transport al 
ţiţeiului, gazolinei, etanului şi 
condensatului, precum  şi 
societăţile de proiect care au 
acţionari companii/societăţi 
naţionale /societăţi comerciale 
cu capital majoritar de stat. 
 
 Autor: deputat Doru Leşe  
Grupul Parlamentar PD-L 
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Naţională de Gaze Naturale 
"Romgaz"- S.A. Mediaş, pentru 
extracţia gazelor naturale;
 
 
e) unităţile administrativ-
teritoriale sunt reprezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale sau de aeroporturile de 
interes local pentru lucrările de 
dezvoltare a infrastructurii 
aeroportuare proprii. 
 

 
 
 
   ,,e) unităţile administrativ-
teritoriale sunt reprezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale sau de aeroporturile de 
interes local pentru lucrările de 
dezvoltare a infrastructurii 
aeroportuare proprii şi de 
autorităţile administraţiei 
publice locale pentru lucrările 
de construcţie, reabilitare şi 
modernizare a infrastructurii de 
alimentare cu apă, a 
infrastructurii de apă uzată şi 
lucrările de construcţie, 
reabilitare şi modernizare a 
staţiilor de epurare;" 

 
 
 
 
“e) unităţile administrativ-
teritoriale sunt reprezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale sau de aeroporturile de 
interes local pentru lucrările de 
dezvoltare a infrastructurii 
aeroportuare proprii, precum şi 
de autorităţile administraţiei 
publice locale pentru lucrările 
de interes public de 
construcţie, reabilitare şi 
modernizare a infrastructurii 
de alimentare cu apă, a 
infrastructurii de apă uzată şi 
pentru lucrările de construcţie, 
reabilitare şi modernizare a 
staţiilor de epurare." 
 
Autori: deputat Daniel Buda  
deputat Bogdan Liviu Ciucă  
deputat Silvestru Mircea Lup 

 
 
 
 
 
Pentru rigoare si pentru 
fixarea normei 
considerăm necesar 
introducerea sintagmei 
“interes public” . 
 

7.  
 
 
 
 

 
 
 
 

5. La articolul 6, după 
alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alin. (21), cu 
următorul cuprins:   

Potrivit art.136 din 
Constituţie, plajele şi 
resursele naturale ale 
zonei economice şi ale 
platoului continental, 
fac obiectul exclusiv al 
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–––––––––––––––––– 

 
 
 ––––––––––––––––– 

 
„(2 ) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (2), pentru 
fâşia de teren lată de  
maximum 300 m măsuraţi pe 
orizontală de la linia cea mai 
înaintată a mării în direcţia 
uscatului sau până la limita  
falezelor care sunt în contact 
cu marea ori cu proprietatea 
publică a statului, respectiv 
până la 10 m în spatele crestei 
falezei, exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică se 
face conform coridorului de 
expropriere stabilit în baza 
documentaţiilor topo 
cadastrale întocmite în 
Sistemul naţional de proiecţie 
Stereografic 1970, care conţine 
şi lista imobilelor ce urmează a 
fi expropriate, aprobate prin 
hotărâre a Guvernului.” 

1

 
       Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

proprietăţii publice, 
fiind inalienabile. 
Conform art.6 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 
202/2002 privind 
gospodărirea integrată a 
zonei costiere, litoralul 
şi aria maximă costieră 
aparţin domeniului 
public al statului. De 
asemenea, în art. 2 din 
Hotărârea Guvernului 
nr. 546/2004 privind 
aprobarea Metodologiei 
pentru delimitarea 
domeniului public al 
statului în zona costieră 
se enumeră elementele 
care aparţin domeniului 
public al statului.  
Potrivit art.11 şi art. 16 
din Hotărârea 
Guvernului nr. 
546/2004, delimitarea şi 
marcarea limitei 
admistrative a 
domeniului public al 
statului în zona costieră 
se realizează pe baza 
unei documentaţii 
cadastrale. Prezentele 
modificări vor conduce 
la următoarele: 
-se clarifică modul de 
intervenţie în vederea 
reconstituirii/ protejării 
domeniului public, 
-se clarifică categoriile 
de documentaţii 
necesare identificarii 
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domeniului public, 
precum si a stabilirii 
culoarului de 
expropriere pentru 
realizarea de obiective 
de interes public, 

-se simplifică 
procedurile de 
identificare a 
domeniului public, fapt 
care conduce la 
reducerea costurilor 
administrative. 
Legea nr. 597/2001 
privind unele măsuri de 
protecţie şi autorizare a 
construcţiilor în zona de 
coastă a Mării Negre, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
a stabilit o zonă de 
interdicţie de 
construire, generată de 
linia de coastă,  care 
este măsurată pe 
orizontală, în direcţia 
uscatului, pe o distanţă 
de 300 de met 
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8.  
Art. 8 
 
 
(2)În termen de 30 de zile 
calendaristice de la data 
notificării prevăzute la alin. (1), 
proprietarii imobilelor cuprinse 
în listă au obligaţia prezentării la 
sediul expropriatorului, în 
vederea stabilirii unei juste 
despăgubiri. 
 

 
 
 
 
 

––––––––––––––––––––––– 

6.    La articolul 8  alineatul (2) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins:
       
   (2)  În termen de 10 de zile 
calendaristice de la data 
notificării prevăzute la alin. (1), 
proprietarii imobilelor cuprinse 
în listă au obligaţia prezentării la 
sediul expropriatorului, în 
vederea stabilirii unei juste 
despăgubiri. 
       
         Autor: deputat Daniel Buda 

Pentru celeritatea 
acţiunii, 
considerăm ca termenul 
de 10 zile, necesar 
pentru prezentarea 
proprietarilor de 
imobile la sediul 
expropriatorului pentru 
stabilirea cuantumului 
despăgubirilor, este un 
termen rezonabil. 

9.    
 
 
 
       –––––––––––––––––––  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––– 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. La articolul 8, după 
alineatul (2) se introduc două 
noi alineate, alin.(21) – alin. 
(22), cu următorul cuprins:
   
     „(2¹) În cazul exproprierii 
pentru realizarea obiectivelor 
de ecologizare şi de reabilitare 
a zonei litorale a Mării Negre, 
proprietarii imobilelor 
cuprinse în listă au obligaţia 
prezentării la sediul 
expropriatorului în termen de 
10 de zile lucrătoare de la data 
notificării prevăzute la alin. 

Corelare cu prevederile 
art.6 alin. (2) - (21) 
modificate. De 
asemenea, se realizează 
stabilirea termenelor de 
eliberare a imobilului, 
care sunt necesare 
pentru celeritatea 
acţiunii si eliminarea 
ambiguităţi din 
dispoziţiile anterioare. 

 
 



Nr. 
crt. 

 
         Legea nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară realizării 
unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local                                     

Text Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) Motivare 

 
 
 
 
 
 
 

        –––––––––––––––––––– 

 
 
 
 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––– 

(1), în vederea stabilirii unei 
juste despăgubiri. 
            
    Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 
 
 
„(22) Prin notificarea 
prevăzută la alin. (1) se va 
stabili şi termenul de eliberare 
a imobilului .” 
 
            Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

10. Art. 9      
 
 
(1) În termen de 5 zile lucrătoare 
de la expirarea termenului 
prevăzut la art. 8 alin. (2), 
expropriatorul are obligaţia 
emiterii deciziei de expropriere. 
………………………………… 
    
 (3) Decizia de expropriere se 
emite şi îşi produce efectele şi în 
situaţia în care proprietarii 
imobilelor cuprinse în listă nu se 
prezintă în termenul stabilit la 
art. 8 alin. (2), nu prezintă un 

 
 

 
 
 
 

 
         ––––––––––––––––––––– 

8. La articolul 9  alineatele (1) 
si (3) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins
 
 „(1) În termen de 5 zile 
lucrătoare de la expirarea 
termenelor prevăzute la art. 8, 
expropriatorul are obligaţia 
emiterii deciziei de expropriere.”
 
      Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi.
 
   „ (3) Decizia de expropriere se 
emite şi îşi produce efectele şi în 
situaţia în care proprietarii 

Pentru corelare cu 
prevederile art. 8, 
modificat. 
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titlu valabil sau nu sunt 
cunoscuţi proprietarii, precum şi 
în situaţia succesiunilor 
nedeschise sau a succesorilor 
necunoscuţi ori nu se ajunge la o 
înţelegere privind valoarea 
despăgubirii.

imobilelor cuprinse în listă nu se 
prezintă în termenele stabilite la 
art. 8, nu prezintă un titlu valabil 
sau nu sunt cunoscuţi 
proprietarii, precum şi în situaţia 
succesiunilor nedeschise sau a 
succesorilor necunoscuţi ori nu 
se ajunge la o înţelegere privind 
valoarea despăgubirii.”
 
       Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

11.  
 
 
 
Art. 28. (1) Bunurile imobile, 
proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale, care 
sunt afectate de lucrările de 
utilitate publică trec, în condiţiile 
legii, în proprietatea publică a 
statului şi în administrarea 
reprezentanţilor expropriatorilor, 
în termen de 30 de zile de la 
înştiinţarea unităţii 
administrativ-teritoriale. Fac 
excepţie de la prevederile 
prezentului alineat lucrările de 

4. La articolul 28, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 
      
  „Art.28. (1) Bunurile imobile, 
proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale, care sunt 
afectate de lucrările de utilitate 
publică trec, în condiţiile legii, în 
proprietatea publică a statului şi în 
administrarea reprezentanţilor 
expropriatorilor, în termen de 30 
de zile de la înştiinţarea unităţii 
administrativ-teritoriale. Fac 
excepţie de la prevederile 
prezentului alineat, lucrările de 
construcţie de drumuri de interes 

9. La articolul 28, alineatul (1) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.28. (1) Bunurile imobile, 
proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale, care 
sunt afectate de lucrările de 
utilitate publică trec, în condiţiile 
legii in proprietatea publică a 
statului şi în administrarea 
reprezentanţilor expropriatorilor, 
în termen de 30 de zile de la 
înştiinţarea unităţii 
administrativ-teritoriale. Fac 
excepţie de la prevederile 
prezentului alineat, lucrările de 

 
Pentru rigoare si pentru 
fixarea normei 
considerăm necesar 
introducerea sintagmei 
“interes public” . 
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construcţie de drumuri de interes 
judeţean şi cele aferente 
dezvoltării aeroporturilor de 
interes local. 
 
 
 

judeţean şi cele aferente 
dezvoltării aeroporturilor de 
interes local, precum şi lucrările 
de construcţie, reabilitare şi 
modernizare a infrastructurii de 
alimentare cu apă, a 
infrastructurii de apă uzată şi 
lucrările de construcţie, 
reabilitare şi modernizare a 
staţiilor de epurare. 
 
 

construcţie de drumuri de interes 
judeţean şi cele aferente 
dezvoltării aeroporturilor de 
interes local, precum şi 
lucrările de interes public de 
construcţie, reabilitare şi 
modernizare a infrastructurii 
de alimentare cu apă, a 
infrastructurii de apă uzată şi 
lucrările de construcţie, 
reabilitare şi modernizare a 
staţiilor de epurare. 
 
      Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 
 

12.  
 
 
 
 
 
            ––––––––––––––– 

 
 
 
 
 
 
 
 –––––––––––––––– 

10. La articolul 28, după 
alineatul 1 se introduce un nou 
alineat, alin. (11) cu următorul 
cuprins: 
     
       “(11) Prin derogare de la 
prevederile art. 9 alin. (2) din 
Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările 

Pentru celeritatea 
acţiunii, consideram 
necesar existenţa unei 
derogări de la 
prevederile Legii nr. 
213/1998 privind 
proprietatea publică şi 
regimul juridic al 
acesteia, cu 
modificările şi 
completările ulterioare.
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ulterioare, la expirarea 
termenului prevăzut la alin (1) 
bunurile imobile care sunt 
afectate de lucrările de utilitate 
publică trec de drept din 
proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale în 
proprietatea publică a statului 
şi în administrarea 
reprezentanţilor 
expropriatorilor.” 

   
Autor: deputat Mircea Nicu Toader 
         Grupul Parlamentar PD-L 
 

13. Art. 28 
………………………………… 
(3) În cazul bunurilor imobile 
aflate în proprietatea publică sau 
privată a statului şi în 
administrarea instituţiilor 
publice, institutelor de cercetare-
dezvoltare, regiilor autonome, 
precum şi a oricăror altor 
autorităţi publice înfiinţate prin 
legi speciale, în vederea 
realizării obiectivelor de 
importanţă naţională prevăzute 

 
 
 
 
 ––––––––––––––––– 

11. La articolul 28 alineatul (3) 
se modifică si va avea 
următorul cuprins: 

„(3) În cazul bunurilor imobile 
aflate în proprietatea publică sau 
privată a statului şi în 
administrarea instituţiilor publice, 
institutelor de cercetare-
dezvoltare, regiilor autonome, 
precum şi a oricăror altor 
autorităţi publice, al căror regim 
a fost stabilit prin legi speciale, 
în vederea realizării obiectivelor 

Pentru clarificarea 
procesului de transfer al 
dreptului de 
administrare al 
bunurilor imobile aflate 
în proprietatea publică 
sau privată a statului şi 
în administrarea 
instituţiilor publice, 
institutelor de cercetare-
dezvoltare, regiilor 
autonome, precum şi a 
oricăror altor autorităţi 
publice, al căror regim 
a fost stabilit prin legi 
speciale 
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în prezenta lege, transferul 
dreptului de administrare se 
efectuează prin hotărâre a 
Guvernului, în termen de 
maximum 15 zile de la data 
aprobării indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivelor.

de importanţă naţională prevăzute 
în prezenta lege, transferul 
dreptului de administrare se 
efectuează prin hotărâre a 
Guvernului, în termen de 
maximum 15 zile de la data 
aprobării indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivelor.” 

Autor: deputat Mircea Nicu Toader 
         Grupul Parlamentar PD-L 

14. Art. 31. Orice documentaţie 
tehnică sau de evaluare realizată 
ori aflată în curs de realizare 
anterior intrării în vigoare a 
prezentei legi se consideră 
valabilă.
 

 
 ––––––––––––––––– 

12. Articolul 31 se modifică 
după cum urmează:
  
  " Art. 31. - Expropriatorul 
poate folosi orice documentaţie 
tehnică sau de evaluare realizată 
ori aflată în curs de realizare 
anterior intrării în
vigoare a prezentei legi." 
 

Autor: deputat Mircea Nicu Toader 
         Grupul Parlamentar PD-L 

Această modificare este 
necesară  atât pentru 
rigoarea legislativă, cât 
şi pentru a clarifica 
faptul ca este optiunea 
expropriatorului de a 
folosi sau nu acele 
documentatii, in masura 
in care acest aspect este 
in conformitate cu 
prevederile noii legi. 
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