
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA 
TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 

 
 
 
 

AVIZ 
 

asupra proiectului de Lege privind unele măsuri de expropriere în 
vederea realizării unor obiective de interes naţional, local şi 

judeţean 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, 
prin adresa nr. PL.x 609 din 9 noiembrie 2010 cu proiectul de Lege privind 
unele măsuri de expropriere în vederea realizării unor obiective de interes 
naţional, local şi judeţean. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic au examinat proiectul de lege mai sus 
menţionat în şedinţa din 9 noiembrie 2010. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu 
amendamentele admise prezentate în anexa la prezentul aviz. 

 

 

             PREŞEDINTE,                             SECRETAR, 

              Sulfina Barbu                          Gheorghe Ciocan

Bucureşti, 10.11.2010 
Nr. 26/1633 



 
 ANEXĂ 

AMENDAMENTE ADMISE 
la proiectul de Lege privind unele măsuri de exropriere în vederea realizării unor obiective de interes naţional, 

local şi judeţean  
 

 
Nr. 
crt. 

 
Text proiect de lege  

 
Text Senat 

 

 
Amendamente  

(autorul amendamentelor) 
 

 
Motivarea amendamentelor 

1. 
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 

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 
determinare automată a calităţii 
apei, lucrările de amenajare, 
regularizare sau consolidare a 
albiilor, canalele şi derivaţiile 
hidrotehnice, staţiile de 
pompare, precum şi alte 

 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 determinare automată a 
calităţii apei, lucrările de amenajare, 
regularizare sau consolidare a albiilor, 
canalele şi derivaţiile hidrotehnice, staţiile de 
pompare, precum şi alte construcţii 
hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de 
renaturare, reabilitare zone umede şi 
asigurarea 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 

 
În cazul în care prin lege se 
reglementează doar instalaţiile şi 
echipamentele de producere a zăpezii, 
va rămâne descoperită o problemă 
importantă şi anume lucrarea de 
înmagazinare a unor cantităţi de apă 
utilizată pentru producerea de zăpadă şi 
gheaţă artificială, de regulă realizată 
sub forma unui baraj, dar care nu este 
pe un curs de apă, deci nu intră în 
categoria acoperită de lucrările de 
gospodarirea apelor.  
 
Aceste baraje sunt frecvent utilizate în 
ţările cu sporturi de iarnă dezvoltate şi 
se vor realiza, în premieră, şi în ţara 
noastră. Nefiind amplasate, de regulă, 
pe un curs de apă, ele se alimentează 
din pânza freatică.  
 



inundaţiilor, construcţiile 
şi instalaţiile 
hidrometrice, instalaţiile 
de determinare automată 
a calităţii apei, lucrările 
de amenajare, 
regularizare sau 
consolidare a albiilor, 
canalele şi derivaţiile 
hidrotehnice, staţiile de 
pompare, precum şi alte 
construcţii hidrotehnice 
realizate pe ape, lucrări 
de renaturare, reabilitare 
zone umede şi asigurarea 
conectivităţii laterale, 
lucrărilor de construcţie, 
reabilitare, modernizare, 
dezvoltare şi ecologizare 
a zonei litorale a Mării 
Negre, lucrărilor de 
dezvoltare a liniilor de 
transport şi distribuţie a 
energiei electrice de 
interes naţional şi 
lucrărilor miniere de 
interes naţional pentru 
exploatarea zăcămintelor 
de lignit, care se execută 
în baza unei licenţe de 
exploatare. 

 
 

construcţii hidrotehnice realizate 
pe ape, lucrări de renaturare, 
reabilitare zone umede şi 
asigurarea 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, instalaţiile şi 
echipamentele de producere a 
zăpezii artificiale şi de 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 
instalaţiile şi echipamentele 
corespunzătoare, cuprinse în 
Programul de interes naţional 
pentru dezvoltarea turismului 
„Schi în România", aprobat prin 
Legea nr.526/2003, lucrărilor de 
dezvoltare a liniilor de transport 
şi distribuţie a energiei electrice 
de interes naţional şi lucrărilor 
miniere de interes naţional 
pentru exploatarea zăcămintelor 
de lignit, care se execută în baza 
unei licenţe de exploatare. 

 
 

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, 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 de interes naţional pentru 
dezvoltarea turismului „Schi în România", 
aprobat prin Legea nr.526/2003, lucrărilor 
de dezvoltare a liniilor de transport şi 
distribuţie a energiei electrice de interes 
naţional şi lucrărilor miniere de interes 
naţional pentru exploatarea zăcămintelor de 
lignit, care se execută în baza unei licenţe de 
exploatare. 
 
 
 
 
 
 



2. -------------------- Art. 2 alin. (1) 
f) toate lucrările de amenajare, 
dezvoltare sau reabilitare a 
pârtiilor de schi, cu instalaţiile de 
transport pe cablu aferente, 
instalaţiile şi echipamentele de 
producere a zăpezii artificiale şi 
de 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 
instalaţiile şi echipamentele 
corespunzătoare, cuprinse în 
Programul de interes naţional 
pentru dezvoltarea turismului 
„Schi în România", aprobat prin 
Legea nr.526/2003. 

Art. 2 alin. (1) 
f) toate lucrările 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, 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 de 
interes naţional pentru dezvoltarea 
turismului „Schi în România", aprobat prin 
Legea nr.526/2003. 
 

În cazul în care prin lege se 
reglementează doar instalaţiile şi 
echipamentele de producere a zăpezii, 
va rămâne descoperită o problemă 
importantă şi anume lucrarea de 
înmagazinare a unor cantităţi de apă 
utilizată pentru producerea de zăpadă şi 
gheaţă artificială, de regulă realizată 
sub forma unui baraj, dar care nu este 
pe un curs de apă, deci nu intră în 
categoria acoperită de lucrările de 
gospodarirea apelor. Aceste baraje sunt 
frecvent utilizate în ţările cu sporturi de 
iarnă dezvoltate şi se vor realiza, în 
premieră, şi în ţara noastră. Nefiind 
amplasate, de regula, pe un curs de 
apă, ele se alimentează din pânza 
freatică.  
 

3. Art. 2. (3) - In aplicarea 
prevederilor prezentei 
legi expropriatorul 
prevăzut la alin. (2) este 
reprezentat de: 
a) Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii, prin 
Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România 
pentru toate lucrările de 
construcţie de drumuri 
de interes naţional, prin 
Compania Naţională de 
Căi Ferate - CN CFR SA 
pentru lucrările de 
construcţie, reabilitare şi 
extindere a 

Art. 2 (3)  
 
(3) In aplicarea prevederilor 
prezentei legi, expropriatorul 
prevăzut la alin.(2) este 
reprezentat de: 
a) Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, prin Compania 
Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România 
pentru toate lucrările de 
construcţie de drumuri de interes 
naţional, prin Compania 
Naţională de Căi Ferate - CN 
C.F.R. - SA pentru lucrările de 
construcţie, reabilitare şi 
extindere a infrastructurii 
feroviare publice, prin SC 
METROREX SA pentru lucrările 

Art. 2 (3) 
 
(3) In aplicarea prevederilor prezentei legi, 
expropriatorul prevăzut la alin.(2) este 
reprezentat de: 
  

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



infrastructurii feroviare 
publice, prin SC 
METROREX SA pentru 
lucrările necesare 
dezvoltării reţelei de 
transport cu metroul şi 
de modernizare a reţelei 
existente, aeroporturile 
de interes naţional 
pentru lucrările de 
dezvoltare a 
infrastructurii 
aeroportuare proprii, cât 
şi pentru lucrările 
derulate în perimetrul de 
dezvoltare al 
aeroporturilor privind 
construcţia de drumuri, 
de infrastructură 
feroviară publică, prin 
administraţiile portuare 
şi/sau de căi navigabile 
precum şi instituţiile 
publice din domeniul de 
activitate al 
transporturilor navale 
pentru lucrările de 
construcţie, reabilitare şi 
extindere a 
infrastructurii de 
transport naval, precum 
şi pentru lucrările 
portuare de transport 
feroviar şi rutier; 

b) Ministerul 
Mediului şi Pădurilor prin 
Administraţia Naţională 
Apele Române, pentru 
lucrările din domeniul 
gospodăririi apelor; 
     
 
 

necesare dezvoltării reţelei de 
transport cu metroul şi de 
modernizare a reţelei existente, 
aeroporturile de interes naţional 
pentru lucrările de dezvoltare a 
infrastructurii aeroportuare 
proprii, cât şi pentru lucrările 
derulate în perimetrul de 
dezvoltare a aeroporturilor 
privind construcţia de drumuri, 
de infrastructură feroviară 
publică, prin administraţiile 
portuare şi/sau de căi navigabile, 
precum şi instituţiile publice din 
domeniul de activitate a 
transporturilor navale pentru 
lucrările de construcţie, 
reabilitare şi extindere a 
infrastructurii de transport naval, 
precum şi pentru lucrările 
portuare de transport feroviar şi 
rutier; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Ministerul Mediului şi 
Pădurilor, prin Administraţia 
Naţională Apele Române, pentru 
lucrările din domeniul 
gospodăririi apelor; 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin 
Administraţia Naţională „Apele Române”, 
pentru lucrările din domeniul gospodăririi 
apelor şi toate lucrările de construcţie, 
reabilitare, modernizare dezvoltare şi 
ecologizare a zonei litorale a Mării 
Negre;  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În conformitate cu prevederile legislaţiei 
în vigoare, respectiv ale Constituţiei 
României, republicată, ale Legii apelor 
nr. 107/1996, cu modificările şi 
completările ulterioare, Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 
privind gospodărirea integrată a zonei 
costiere, aprobată prin Legea nr. 
280/2003, Ordonanţei de urgenţă a 



 c) Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 
Turismului, pentru toate 
lucrările de construcţie, 
reabilitare, 
modernizare, dezvoltare 
si ecologizare a zonei 
litorale 
a Marii Negre; 

d) Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului 
de Afaceri, prin 
Societatea Naţională a 
Lignitului 
Oltenia Târgu Jiu, pentru 
lucrările miniere de 
interes 
naţional pentru 
exploatarea zăcămintelor 
de lignit, care 
se execută în baza unei 
licenţe de exploatare si 
prin 
Compania Naţională de 
Transport a Energiei 
Electrice 
TRANSELECTRICA S.A. şi 
Societatea Comercială de 
Distribuţie şi Furnizare a 
Energiei Electrice 
ELECTRICA S.A pentru 
lucrări de interes naţional 
de 
dezvoltare a liniilor de 
transport şi distribuţie a 
energiei 
electrice şi Societatea 
Naţională de Transport 
Gaze 
Naturale TRANSGAZ 
pentru lucrările de 
interes 

c) Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, pentru 
toate lucrările de construcţie, 
reabilitare, modernizare, 
dezvoltare şi ecologizare a zonei 
litorale a Mării Negre; 
 
 
 
d) Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, prin Societatea 
Naţională a Lignitului Oltenia 
Târgu-Jiu, pentru lucrările 
miniere de interes naţional 
pentru 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. şi 
Societatea Comercială de 
Distribuţie şi Furnizare a Energiei 
Electrice ELECTRICA S.A pentru 
lucrări de interes naţional de 
dezvoltare a liniilor de transport 
şi distribuţie a energiei electrice 
şi Societatea Naţională de 
Transport Gaze Naturale 
TRANSGAZ, pentru lucrările de 
interes naţional de dezvoltare şi 
distribuţie a gazelor naturale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se elimină.  
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guvernului nr. 107/2002 privind 
înfiinţarea Administraţiei Naţionale 
"Apele Române", aprobată prin Legea 
nr. 404/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, litoralul Mării 
Negre constituie un bun ce aparţine 
exclusiv  domeniului public al statului.  
Guvernul este împuternicit, prin 
autoritatea publică centrală pentru 
protecţia mediului, să verifice statutul 
legal al proprietăţii în zona costieră şi să 
acţioneze în consecinţă pentru 
respectarea dreptului proprietăţii 
publice.  
Mai mult, legea prevede că 
Administraţia Naţională «Apele 
Române» administrează bunurile din 
domeniul public al statului, de natura 
celor prevăzute la art. 136 alin. (3) din 
Constituţia României, republicată, 
bunurile proprietate publică prevăzute 
de Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare, conform anexei nr. 2 din 
OUG  nr. 107/2002, legea 
reglementând expres că plajele 
Mării Negre se află în administrarea 
exclusivă a Administraţiei Naţionale 
"Apele Române" (ANAR), prin urmare 
considerăm corect ca autoritatea publică 
centrală în domeniul gospodăririi apelor, 
prin ANAR, să aibă calitatea de 
expropriator pentru lucrările de 
construcţie, reabilitare, modernizare, 
dezvoltare şi ecologizare a zonei litorale 
a Mării Negre prevăzute la art. 1 şi 2 din 
proiectul de lege.  
 
 
 
 
 



naţional de dezvoltare şi 
distribuţie a 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. 
 

 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) unităţile administrativ-teritoriale sunt 
reprezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale pentru 
lucrările de gospodărirea apelor de 
interes local.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este necesar a fi reglementată şi 
situaţia lucrărilor de gospodărirea apelor 
de interes local dezvoltate de 
autorităţile administraţiei publice locale. 
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