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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind unele mãsuri necesare pentru implementarea 
proiectelor de importanþã naþionalã în domeniul gazelor naturale  

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 
actuale 

Proiectele de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale sunt investiţii 
publice de importanţă strategică pentru România, care contribuie la 
implementarea obiectivelor energetice şi climatice ale Europei şi care constituie 
elemente esenţiale ale uniunii energetice europene, prin diversificarea surselor 
de energie şi eliminarea izolării energetice a anumitor state, context în care 
implementarea proiectelor devine o prioritate naţională pentru dezvoltarea 
infrastructurii strategice în domeniul gazelor naturale. 

Proiectul de interes comun este definit prin Regulamentul (UE) nr. 347 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 2013 privind liniile directoare 
pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 
1364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 
714/2009 şi (CE) nr. 715/2009 ca fiind un proiect necesar pentru implementarea 
coridoarelor şi domeniilor prioritare privind infrastructura energetică şi care 
face parte din lista proiectelor de interes comun la nivelul Uniunii Europene. 

Regulamentul introduce un cadru legal şi o politică specifică reţelelor de 
infrastructură energetică pentru 12 coridoare strategice prioritare şi zone 
geografice ce implică o dimensiune transeuropeană/transfrontalieră. 

România are 16 astfel de proiecte, printre care proiectul BRUA care este un 
proiect strategic pentru România şi Uniunea Europeană pentru atingerea 
obiectivelor esenţiale de politică energetică în materie de competitivitate, 
sustenabilitate şi siguranţă în aprovizionare, în domeniul gazelor naturale. 
Accelerarea renovării infrastructurilor energetice existente şi construcţia unora 
noi este esenţială pentru realizarea obiectivelor Uniunii în ceea ce priveşte 
politica în domeniul energiei şi climei, respectiv finalizarea pieţei interne a 
energiei, garantarea siguranţei în aprovizionare. 

Necesarul de investiţii în infrastructurile de transport al gazelor naturale de 
importanţă europeană a fost estimat la aproximativ 200 miliarde EUR până în 
2020. Creşterea semnificativă a volumului investiţiilor, comparativ cu 
tendinţele din trecut, şi necesitatea stringentă de a pune în aplicare priorităţile 
privind infrastructura energetică impun o nouă abordare a modului în care 
infrastructurile energetice, în special cele de natură transfrontalieră, sunt 
reglementate. 
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Proiectul BRUA presupune construirea pe teritoriul României a unei conducte 
noi de transport gaze naturale de 528 km ce va realiza conexiunea dintre Nodul 
Tehnologic Podişor şi Staţia de Măsurare Gaze (SMG) Horia, pe direcţia 
Podişor-Corbu-Hurezani-Haţeg-Recaş-Horia. Proiectul este necesar pentru 
coridorul Bulgaria – România - Ungaria – Austria, ca parte a coridorului 
prioritar „Interconexiunile de gaz pe coridorul nord-sud din Europa Centrală şi 
din Europa de Sud-Est” («NSI EastGas»). 

Conducta BRUA este primul proiect de asemenea anvergură în ţara noastră şi 
este implementat de S.N.T.G.N. Transgaz S.A., în calitate de operator naţional 
de transport şi sistem. 

Construirea unei conducte care traversează 11 judeţe presupune parcurgerea 
unor etape procedurale referitoare la obţinerea autorizaţiilor prevăzute de lege 
(e.g., de construcţii, de mediu) care să permită respectarea obligaţiei asumate de 
implementare şi finalizare a Proiectului în termenele estimate. 

În lipsa unor elemente derogatorii adaptate specificului unui proiect de 
anvergura Proiectului BRUA, legislaţia naţională actuală nu poate asigura 
implementarea în condiţiile şi perioada de timp impusă prin Regulamentul (UE) 
NR. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind liniile 
directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a 
Deciziei nr. 1364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009. 

României i s-a aprobat acordarea unei finanţări de 179 mil. Euro, UE 
recunoscând astfel importanţa acestui proiect în context paneuropean, semnarea 
acordului de finanţare urmând să aibă loc la sfârşitul lunii iunie. Acordul de 
finanţare vine însoţit de măsuri de implementare şi calendar, neexistând 
posibilitatea obţinerii în timp util a avizelor necesare obţinerii autorizaţiei de 
construire. 

În prezent există deja o procedură de preinfringement lansată pentru posibila 
aplicare incorectă a Regulamentului 347/2013, deoarece în România nu există 
cadrul legal necesar, astfel încât această reglementare europeană cu 
aplicabilitate directă şi imediată, să producă efecte. 

În consecinţă, în vederea implementării proiectului din perspectiva termenelor 
proiectului şi a atingerii obiectivelor de calitate, se impune instituirea unor 
prevederi derogatorii de la cadrul legislativ actualmente în vigoare,  cu 
respectarea angajamentelor asumate de România la nivel internaţional: 

- Memorandumul de Guvern cu TEMA : „Măsuri privind conectarea producţiei 
viitoare de gaze din perimetrele româneşti din Marea Neagră la Sistemul 
National de Transport (SNT) gaze naturale”; 

- Memorandumul de înţelegere privind abordarea unitară a provocărilor în ceea 
ce priveşte diversificarea şi securitatea livrărilor în domeniul gazelor naturale ca 
parte a iniţiativei Conectivitatea în domeniul gazelor naturale în ţările Europei 
Centrale şi de SE (CESEC); 

- Anexa II la Memorandumul de înţelegere a grupului la nivel înalt al CESEC – 
Plan de acţiune; 

- Finanţarea nerambursabilă primită prin mecanismul Connecting Europe 
Facility pentru proiectarea staţiilor de comprimare şi pentru lucrările de 
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investiţie aferente Fazei 1. 

Un astfel de demers este de natură să determine adoptarea unor măsuri 
legislative particularizate unui proiect de o asemenea anvergură (faţă de cadrul 
normativ existent), care sunt necesare pentru implementarea proiectului şi 
demararea lucrărilor prevăzute în cadrul acestuia. 

Justificarea unui cadru legal specific pentru proiectele de importanţă naţională 
în domeniul gazelor naturale se fundamentează şi pe faptul că acest tip de 
proiecte sunt concepute ca o investiţie care implică multiple particularităţi prin 
raportare la proiectele obişnuite din domeniul gazelor naturale derulate până la 
data curentă în România dintr-o triplă perspectivă, după cum urmează: 

i) Din prisma caracterului de interes naţional al proiectului şi amplorii 
acestuia, 

ii) Din punct de vedere al impactului economic din România, atât în ceea ce 
priveşte utilizatorii finali cât şi beneficiile preconizate asupra mediului de 
afaceri şi 

iii) Din prisma caracterului de proiect de interes comun ce generează 
constrângeri cu privire la ritmul de implementare al proiectului, care trebuie să 
fie în concordanţă cu termenele prevăzute de Regulamentul (UE) NR. 347/2013 
al Parlamentului European şi al Consiliului privind liniile directoare pentru 
infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 
1364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 
714/2009 şi (CE) nr. 715/2009. 

Principalele probleme ridicate de cadrul legislativ în vigoare (şi care constituie 
premisele majore care au condus la necesitatea propunerii unor reglementări 
legale, specifice şi adaptate acestor proiecte energetice) vizează următoarele 
aspecte: 

1.1. Necesitatea stabilirii cadrului legal şi conţinutului drepturilor asupra 
terenurilor ce vor fi afectate de lucrările efectuate în vederea construirii şi 
exploatării structurilor energetice în domeniul gazelor naturale; 

1.2. Inadvertenţe în corelarea reglementării privind gratuitatea exercitării 
dreptului de folosinţă asupra terenurilor aflate în proprietate publică, inclusiv 
asupra terenurilor forestiere şi plata unei chirii prevăzute de Codul silvic; 

1.3. Condiţiile aplicabile în baza legislaţiei în vigoare pentru obţinerea 
autorizaţiilor şi permiselor necesare în vederea începerii lucrărilor de 
construcţie pentru proiecte ce traversează mai multe judeţe, ce pot determina 
întârzieri substanţiale în începerea lucrărilor de construire; 

În considerarea aspectelor de mai sus rezultă că, având în vedere particularităţile 
preconizate a fi antrenate de implementarea acestor tipuri de proiecte, este 
necesară emiterea unui act normativ special, destinat exclusiv asigurării derulării 
optime a acestora. 

Un astfel de act normativ nu este de natură să modifice sau să completeze alte 
acte normative în vigoare, ci constituie un cadru legal derogatoriu, a cărui 
finalitate este asigurarea implementării în condiţii de eficienţă timp/cost a 
proiectelor. 

Necesitatea adoptării acestui act normativ în forma de ordonanţă de urgenţă se 
justifică în principal datorită următoarelor: 
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1.1. Prin intermediul acestui proiect de act normativ special se asigură 
respectarea angajamentelor asumate la nivel European, prin includerea acestor 
proiectelor de interes comun şi obţinerea de către România, a finanţării în 
valoare de 179 mil. Euro pentru Proiectul BRUA; 

1.2. Mai mult, se impune reglementarea prin OUG conform prevederilor art. 
115 Constituţia României, deoarece obţinerea finanţării impune implementarea 
proiectelor în termenele stabilite prin Regulamentul (UE) NR. 347/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind liniile directoare pentru 
infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 
1364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 
714/2009 şi (CE) nr. 715/2009 şi contractul de finanţare, riscul fiind de aplicare 
a procedurilor prevăzute la art. 5 alin. (7) din Regulament.  

1.3. Prin urmare, implementarea unui proiect de anvergura şi complexitatea 
proiectelor de cea mai mare importanţă naţională (aşa cum sunt acestea 
denumite de Regulamentul (UE) 347/2013) în domeniul gazelor naturale, nu 
poate fi realizată prin supunerea acestui proiect legislaţiei actuale, întrucât 
aceasta nu prevede pârghiile necesare care să asigure previzibilitate şi eficienţă 
în implementarea  proiectelor.  

Adoptarea, prin intermediul OUG, a unui cadru legal particular, derogatoriu şi 
specific este singura modalitate de asigurare a dezideratelor de previzibilitate, 
coerenţă şi claritate în legătură cu derularea acestor proiecte, deziderate care 
sunt benefice tuturor factorilor implicaţi: autorităţi, investitori, persoane afectate 
etc. inclusiv UE prin creşterea inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii 
din punct de vedere al competitivităţii şi coeziunii economice, sociale şi 
teritoriale. 

Astfel, aspectele derogatorii de la dreptul comun instituite prin prezenta 
Ordonanţă de Urgenţă,  au fost reglementate în considerarea particularităţilor 
proiectelor de importanţă strategică şi strict în măsura necesară pentru a crea 
premisele derulării acestora conform angajamentelor României. 

Pe de altă parte, se remarcă faptul că în procesul de aplicare în concret a actualei 
legislaţii necesare construirii, reabilitării, întreţinerii sau modernizării 
obiectivelor/sistemelor necesare activităţilor de producţie, transport, distribuţie, 
furnizare şi înmagazinare a gazelor naturale, s-a constatat un număr foarte mare 
de inadvertenţe care, pe lângă disfuncţionalităţile create în implementarea 
proiectelor, prin întârzierea lucrărilor până la obţinerea unor hotărâri 
judecătoreşti definitive şi irevocabile, sau oprirea proiectului cu toate riscurile 
ce decurg implicit, au condus la depunerea unui număr foarte mare de iniţiative 
legislative parlamentare care au vizat amendarea anumitor prevederi punctuale 
ale Legii construcţiilor, Codului silvic, etc.. 

Pe lângă cele de mai sus, trebuie avut în vedere faptul că la nivelul Uniunii 
Europene a fost adoptat Regulamentul (UE) NR. 347/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile 
energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE şi de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 
715/2009 al cărui obiect şi domeniu de aplicare este “facilitarea  implementării 
prompte a proiectelor de interes comun, prin fluidizarea, coordonarea mai 
îndeaproape şi accelerarea procedurilor de autorizare şi prin îmbunătăţirea 
participării publicului” şi prin care se subliniază faptul că  “proiectele de interes 
comun ar trebui să beneficieze de un „statut prioritar” la nivel naţional pentru a 
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asigura procesarea administrativă rapidă. Proiectele de interes comun ar trebui 
considerate de autorităţile competente ca fiind în interes public. Atunci când 
există un interes public superior şi sunt îndeplinite toate condiţiile în temeiul 
Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică ( 1 ) şi al Directivei 
2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 
de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei ( 2 ), proiectele 
care au efecte adverse asupra mediului ar trebui să fie autorizate.” 

Mai mult decât atât, documentul de lucru al serviciilor Comisiei adresat 
Consiliului din 10 iunie 2011 intitulat „Necesităţile de investiţii în infrastructura 
energetică şi cerinţele legate de finanţare” a subliniat faptul că aproximativ 
jumătate din totalul investiţiilor necesare în deceniul care se va încheia în 2020 
riscă să nu se materializeze în timp util sau deloc, din cauza obstacolelor legate 
de autorizare, aspecte legate de reglementare şi finanţare.(L 115/40 Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene 25.4.2013 RO) 

Activitatea de transport al gazelor naturale reprezintă un serviciu public de 
interes naţional, realizată de S.N.T.G.N. Transgaz S.A. în calitate de operator de 
transport şi sistem, certificat în condiţiile legii, aşa cum este definită şi 
reglementată de Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu 
modificările ulterioare, care constituie legea-cadru în materie. 

Proiectele prezente şi viitoare ale S.N.T.G.Z. Transgaz S.A., care sunt de cea 
mai mare importanţă naţională, au ca finalitate realizarea unei infrastructuri 
eficiente de energie, esenţială pentru ca piaţa internă a energiei să poată 
funcţiona corespunzător şi pentru a atinge obiectivele Uniunii Europene privind 
dezvoltarea durabilă, competitivitatea şi securitatea aprovizionării cu energie. 

Astfel, prin intermediul acestor modificări legislative, se va crea cadrul legal 
necesar pentru implementarea de urgenţă a proiectului, întărirea siguranţei şi 
independenţei energetice naţionale, prin stimularea competiţiei pe piaţa 
naţională a gazelor naturale, creşterea siguranţei în aprovizionarea cu gaze 
naturale, precum şi întărirea rolului României de ţară tranzitată de coridoare 
majore energetice de transport pentru pieţele din Europa Centrală şi de Vest.  

Ca urmare a Regulamentul (UE) NR. 347/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice 
transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE şi de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009 prin 
care se subliniază importanţa acordării unui statut special din punct de vedere al 
procedurilor de autorizare pentru proiectele de interes comunitar şi necesitatea  
adoptării în cadrul legislaţiei naţionale a unei legislaţii prin care acestor proiecte 
să li se ofere statut de cea mai mare importanţă naţională, în situaţia în care acest 
statut nu a fost deja conferit prin legislaţia internă, precum şi proceduri 
accelerate de autorizare. 

În contextul celor menţionate, a fost elaborat prezenta Ordonanţă de 
Urgenţă care asigură corelarea şi alinierea reglementărilor privind  
proiectele de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale şi normele 
legislative interne.  

11. În cazul proiectelor 
de acte normative  

care transpun legislaţie 

Prezentul act normativ creează cadrul legal pentru directa aplicare a 
Regulamentului (UE) NR. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de 
abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) 
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comunitară  

sau creează cadrul 
pentru aplicarea 
directă a acesteia 

nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009, pentru a cărui posibilă 
neaplicare (în prezent neexistând cadrul legal intern necesar pentru a putea 
aplica eficient regulamentul), România aflându-se în procedură de pre-
infringement. 

2. Schimbări 
preconizate 

Constituirea drepturilor de uz şi de servitute asupra terenurilor terţelor persoane 
în favoarea iniţiatorului proiectului (pornind de la prevederile actuale ale Legii 
energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, referitoare la drepturile 
asupra terenurilor stabilite  în favoarea concesionarilor din sectorul gazelor 
naturale), durata acestora şi modul de exercitare a acestora, nerestricţionat de 
acordul prealabil al proprietarilor de teren. 

În considerarea caracterului de utilitate publică atribuit serviciilor de din 
sectorul gazelor naturale, Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 
123/2012 reglementează în mod expres şi neechivoc anumite drepturi în 
beneficiul “concesionari[lor] din sectorul gazelor naturale […] asupra 
terenurilor şi a altor bunuri proprietate publică sau privată a persoanelor fizice 
sau juridice […] pe durata lucrărilor de realizare, retehnologizare, respectiv de 
exploatare şi de întreţinere a capacităţilor respective“, după cum urmează: 

a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării sau 
retehnologizării capacităţii; 

b) dreptul de uz pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii; 

c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea de 
reţele, conducte sau alte echipamente aferente capacităţii şi pentru acces la locul 
de amplasare a acestora; 

d) dreptul de a obţine restrângerea sau încetarea unor activităţi care ar putea 
pune în pericol persoane şi bunuri; 

e) dreptul de acces la utilităţile publice. 

Mai mult, potrivit aceloraşi prevederi din Legea energiei electrice şi a gazelor 
naturale, atât dreptul de  uz cât şi servitutea legală de trecere (subterană, de 
suprafaţă sau aeriană) asupra terenurilor au ca „obiect utilitatea publică”, au 
„caracter legal” şi se exercită „fără înscriere în cartea funciară”, „pe toata durata 
de viaţă a capacităţii respective”, pentru asigurarea funcţionării normale a 
capacităţii, cuprinzând în concret prerogative precum: 

 (i) dreptul la instalare de reţele, de conducte, linii, stâlpi şi de alte echipamente 
aferente capacităţii, (ii) accesul la locul de amplasare a acestora pentru 
intervenţii, întreţinere, reparaţii, revizii, modificări şi exploatare, (iii) 
posibilitatea de a afecta culturi, plantaţii sau alte amenajări existente şi de a 
restrânge activităţi ale proprietarului, în măsura şi pe durata strict necesară, în 
vederea executării operaţiunilor de întreţinere, reparaţii, revizii sau intervenţii 
pentru asigurarea funcţionării normale a capacităţii. 

Totuşi având în vedere:  

a) faptul că Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 nu 
reglementează aspecte esenţiale proiectele de importanţă naţională, precum cele 
pentru exercitarea efectivă a acestor drepturi – ca de exemplu:  

1. necondiţionarea expresă a exercitării acestor drepturi de obţinerea acordului 
prealabil al proprietarilor actuali/titularilor de activităţi asupra terenurilor – 
acord în lipsa căruia s-ar putea bloca pentru perioade extrem de lungi, până la 
soluţionarea eventualelor divergenţe de către instanţele de judecată (i.e., de 2 – 3 
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ani) demararea lucrărilor necesare, 

2. lipsa unor prevederi referitoare la măsurile prealabile ce ar putea fi 
implementate în vederea identificării imobilelor afectate – mai ales în contextul 
în care nu există măsurători cadastrale efectuate şi înscriere în cartea funciară 
relevantă pentru suprafeţe extinse de teren, respectiv la, 

3. alte măsuri care să asigure garanţii suplimentare pentru exercitarea drepturilor 
legale de către beneficiari în raporturile cu proprietarii terenurilor afectate. 

b) numărul foarte mare al proprietarilor/loturilor care ar fi implicaţi în acest tip 
de proiecte. În cadrul Proiectului BRUA este estimat în prezent la aprox. 20.000 
de proprietari,  

c) probabilitatea ca, în marea majoritate a cazurilor, exercitarea efectivă a 
acestor drepturi să necesite concursul instanţelor judecătoreşti, dacă proprietarii 
nu şi-ar da în timp util consimţământul cu privire la accesul pe terenurile lor, 
exercitarea de iniţiatorii proiectelor a drepturilor asupra imobilelor tranzitate de 
lucrările de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, având conţinutul 
şi mecanismul de exercitare stabilite de Legea energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, va cauza 
dificultăţi majore în ceea ce priveşte respectarea graficului de timp estimat 
pentru demararea lucrărilor de construire. 

În acest context, adoptarea prezentei Ordonanţe de Urgenţă are în vedere 
anumite măsuri care prezintă garanţii suplimentare pentru exercitarea efectivă a 
acestor drepturi de iniţiatorii proiectului, după cum urmează: 

a) recunoaşterea expresă a caracterului de proiect de importanţă naţională, în 
concordanţă cu prevederile Regulamentului 347/2013; 

b) reglementarea expresă a tuturor drepturilor de  uz şi servitute de care vor 
beneficia iniţiatorii proiectelor: 

- dreptul de a efectua lucrările aferente pe terenurile pe care se vor construi 
instalaţiile de suprafaţă, pe terenurile pe care se instituie zona de protecţie, 
precum şi pe terenurile ce permit accesul la acestea dinspre şi către drumurile 
publice şi  

- dreptul de operare şi uz asupra, pe terenurile aflate în vecinătatea terenurilor 
efectiv traversate de lucrări, pe terenurile pe care se instituie zonele de protecţie, 
precum şi pe terenurile ce permit accesul la acestea dinspre şi către drumurile 
publice pe întreaga perioadă de construcţie şi implementare a proiectelor, 
precum şi ulterior, pe întreaga durată de operare a infrastructurii energetice; 

c) stabilirea prerogativei iniţiatorului proiectului de a identifica terenurile 
aferente investiţiei  şi de a întocmi documentaţia necesară realizării lucrărilor de 
construcţii; 

d) stabilirea expresă a principiului că drepturile de uz şi servitute, de care va 
beneficia  iniţiatorul proiectului, vor fi exercitate fără a necesita consimţământul 
prealabil din partea proprietarilor actuali/titularilor de activităţi asupra 
terenurilor, cu condiţia plăţii unei compensaţii de către iniţiatorul proiectului 
către aceştia. Compensaţia va fi compusă din două elemente: (i) indemnizaţia 
care va fi plătită proprietarilor terenurilor în schimbul limitărilor aduse dreptului 
de folosinţă asupra terenurilor ca urmare a construirii şi operării Proiectului, şi 
(ii) despăgubirile pentru daunele (dacă vor exista) suferite cu ocazia executării 
lucrărilor aferente Proiectului în legătură cu terenurile traversate de Proiect sau 
aflate în vecinătatea acesteia. 
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e) stabilirea expresă a principiului conform căruia drepturile de uz şi servitute se 
exercită cu titlu oneros, în schimbul plăţii unei indemnizaţii; în plus, iniţiatorul 
proiectului va despăgubi persoanele prejudiciate prin exercitarea drepturilor de 
către iniţiatorul proiectului. 

f) detalierea procedurii de stabilire a valorii indemnizaţiilor şi despăgubirilor şi 
de plată a acestora, prin următoarele măsuri:  

1. determinarea cuantumului compensaţiilor se va face în baza acordului 
părţilor, luând în considerare valorile stabilite prin raportul de evaluare întocmit 
de către un evaluator autorizat independent; în caz de divergenţe, determinarea 
valorii acestor sume va fi făcută de către iniţiatorul proiectului în baza unor 
rapoarte de expertiză pregătite de un evaluator de proprietăţi imobiliare autorizat 
independent, selectat de iniţiatorul proiectului; 

2. reglementarea unor criterii obiective şi echitabile în baza cărora se va efectua 
plata indemnizaţiilor şi despăgubirilor de către iniţiatorul proiectului către 
proprietari; 

În ceea ce priveşte cuantumul indemnizaţiilor, acestea vor fi calculate prin 
acordul părţilor. Despăgubirile pentru daunele cauzate vor fi calculate în funcţie 
de următoarele criterii: (i) suprafaţa afectată a imobilelor, (ii),  activităţile 
restrânse cu ocazia executării lucrărilor (iii) valorile pentru producţiile existente 
sau, respectiv, producţiile estimate ale culturilor şi plantaţiilor afectate, inclusiv 
în ceea ce priveşte anul/anii calendaristic/calendaristici în care nu pot fi realizate 
lucrări de însămânţare sau alte plantaţii datorită efectuării lucrărilor, comunicate 
de organismele abilitate pe linie de agricultură - în speţă, camerele agricole, 
direcţiile pentru agricultură, Institutul National de Statistică sau Bursa Agricolă, 
precum şi pentru amenajările şi/sau facilităţile afectate de lucrări; 

3. îndeplinirea obligaţiilor de plată a compensaţiilor către proprietari,  prin plata 
efectivă sau prin reglementarea posibilităţii de consemnare a acestor sume 
(determinate în conformitate cu prevederile din O.U.G.), şi prin asigurarea 
accesului la imobilele relevante şi posibilitatea de a iniţia executarea lucrărilor 
înainte de (i) plata sau, respectiv, consemnarea la dispoziţia persoanelor 
îndreptăţite afectate de construcţia şi existenţa Proiectului de importanţă 
naţională în domeniul gazelor naturale a sumelor reprezentând compensaţiile şi 
(ii) trimiterea sau afişarea unei notificări înainte de data preconizată pentru 
accesul efectiv, de către iniţiatorul proiectului, cu respectarea termenelor 
minime prevăzute şi a posibilităţii persoanelor îndreptăţite de a solicita o 
întâlnire de clarificare. 

Procedura de consemnare a sumelor relevante la dispoziţia persoanelor 
îndreptăţite, reglementată în prezenta Ordonanţă de Urgenţă, este similară celei 
prevăzute de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, 
adaptată specificităţii proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor 
naturale. În plus faţă de aceasta, această  Ordonanţă de Urgenţă reglementează 
termene clare şi condiţii exprese asumate de iniţiatorul proiectului cu privire la 
plata, consemnarea şi respective eliberarea compensaţiilor. 

4. în cazul în care proprietarii actuali ai terenurilor ce vor fi afectate de 
construcţia, existenţa şi operarea lucrărilor nu vor fi de acord cu valoarea 
compensaţiilor plătite sau consemnate de către iniţiatorul proiectului, aceştia vor 
avea dreptul de a contesta în faţa instanţelor de judecată competente valoarea 
compensaţiilor, fără a putea afecta însă exercitarea drepturilor de uz şi/sau 
servitute asupra terenurilor relevante, stabilite în favoarea iniţiatorului 
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proiectului. 

g) stabilirea expresă a principiului că fondurile necesare pentru plata sau 
consemnarea compensaţiilor ce vor fi acordate persoanelor îndreptăţite, vor fi 
avansate de către iniţiatorul proiectului; 

h) oferirea posibilităţii încheierii unui protocol între iniţiatorul proiectului şi 
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), având drept 
scop reglementarea unei proceduri de identificare a suprafeţelor de teren afectate 
de constituirea şi exercitarea drepturilor de uz şi servitute; 

i) reglementarea expresă a faptului că orice litigii, cereri sau pretenţii în legătură 
cu drepturile sau titlul persoanelor la dispoziţia cărora au fost consemnate 
sumele cu titlu de compensaţii nu vor afecta exercitarea drepturilor asupra 
terenurilor de către iniţiatorul proiectului - reglementare similara celei din art. 
13 alin.(2) şi art. 24 alin.(2) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 
cauza de utilitate publică - necesară în vederea asigurării demarării şi derulării în 
termenele preconizate a lucrărilor aferente proiectelor e importanţă naţională în 
domeniul gazelor naturale; 

j) stabilirea suportului Inspectoratelor Județene de Jandarmi în vederea 
încuviinţării accesului asupra imobilelor relevante, în cazul în care proprietarii 
sau alte persoane îndreptăţite nu permit accesul şi exercitarea drepturilor 
stabilite - cu alegerea procedurii de urgență, astfel încât litigiile privind accesul 
asupra terenurilor necesare pentru construcţia lucrărilor aferente proiectelor de 
importanță națională în domeniul gazelor naturale să fie judecate de urgenţă şi 
cu precădere de către tribunalul în a cărui rază teritorială este situat imobilul, 
pentru a permite implementarea proiectelor şi a evita tergiversarea acestora prin 
desfăşurarea unor litigii de durată îndelungată, respectând, totodată, principiul 
accesului liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil al persoanelor 
implicate. Stabilirea unei proceduri de urgență este justificată în condiţiile în 
care întreruperea lucrărilor ar conduce la blocarea construcţiei, cu efect negativ 
major asupra graficului de realizare a proiectelor; 

În această privinţă, prevederile menţionate în Ordonanţa de Urgenţă păstrează 
un echilibru just între exigenţele interesului general şi apărarea drepturilor 
fundamentale ale individului privind proprietatea privată, fiind atât în consens 
cu prevederile constituţionale, cât şi conforme cu prevederile Convenţiei pentru 
protecţia drepturilor omului şi apărarea libertăţilor fundamentale. 

În concret, această Ordonanţă de Urgenţă reglementează următoarele aspecte 
derogatorii de la dreptul comun: 

- nicio contestaţie sau cerere a oricărei persoane, indiferent de obiectul ei, nu 
poate atrage suspendarea procedurilor de constituire sau de dobândire a 
drepturilor de uz sau de servitute şi nici a lucrărilor privind edificarea, 
întreţinerea şi/sau operarea sau funcţionarea obiectivelor din sectorul gazelor 
naturale, cu excepţia necesităţii respectării ordinii publice şi siguranţei 
naţionale; 

- modul de dobândire de către iniţiatorul proiectului a accesului efectiv la 
terenul vizat de proiect; 

- acelaşi principiu guvernează şi materia contestaţiei la executare, judecata 
acesteia făcându-se în regim de urgenţă şi cu precădere, deci în aceleaşi condiţii 
ca şi acţiunea iniţiatorului proiectului  reglementată prin prezenta Ordonanţă de 
Urgenţă. 
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2.5.Simplificarea procedurilor şi condiţiilor aplicabile pentru obţinerea 
autorizaţiilor şi permiselor necesare în vederea începerii lucrărilor de construire 
aferente proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale 

Necesitatea reglementării unor anumite derogări de la prevederile actuale din 
Legea nr. 50/1991 (privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii) 
rezultă ca urmare a procedurii şi condiţiilor anevoioase aplicabile eliberării 
autorizaţiilor şi permiselor necesare unor proiecte de anvergura şi complexitatea 
acestor proiecte. 

De asemenea, datorită faptului că pentru proiectele care traversează mai multe 
judeţe, autorizaţiile de construire produc efecte numai de la data ultimei 
autorizaţii de construire emise, lucrările de construire nu vor putea fi demarate 
chiar dacă majoritatea autorizaţiilor de construire necesare a fi emise sunt 
obţinute, ceea ce va conduce la întârzieri majore în implementarea acestor tipuri 
de proiecte şi demararea lucrărilor de construire. Mai mult, având în vedere 
anvergura proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale,, 
precum şi multitudinea aprobărilor şi avizelor incidente (cum ar fi aviz de 
mediu, conectarea la utilităţi, protecţia împotriva incendiilor, protecţie civilă, 
avizele de sănătate), este de aşteptat ca procedura de obţinere a autorizaţiei de 
construire să devină extrem de anevoioasă. 

Blocajul legislativ şi instituţional cu ROMSILVA în vederea recunoaşterii 
gratuităţii dreptului de folosinţă a terenurilor proprietate publică inclusiv 
forestieră şi aspectele ce vizează interzicerea aprobării ocupării temporare de 
terenuri din fondul forestier pentru operatorii economici în situaţia în care 
aceştia nu au redat circuitului silvic, terenurile forestiere ocupate anterior din 
fondul forestier naţional, art. 37 alin. (11)  şi art. 39 alin (6)]. În prezent, 
ROMSILVA solicită achitarea sumelor solicitate cu titlu de chirie până la 
soluţionarea definitivă a litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată 
competente, condiţionând eliberarea avizele solicitate de către operatorii din 
domeniul gazelor naturale de plata acestor sume, ceea ce a dus la blocarea mai 
multor proiecte. Potrivit prezentei Ordonanţe de Urgenţă, terenurile forestiere 
proprietate publică sunt scoase temporar şi folosite cu titlu gratuit, pe toată 
durata de existenţă a conductelor, fără compensare de terenuri şi fără 
îndeplinirea altor formalităţi.   

În plus, legislaţia actuală care reglementează descărcarea de sarcină arheologică 
nu este adaptată proiectelor de mărimea şi complexitatea Proiectului BRUA sau 
a altor proiecte de importanţă naţională conform prezentei Ordonanţe de 
Urgenţă, cu menţionarea următoarelor aspecte: 

� spre deosebire de alte proiecte de interes public (ce implică exproprierea 
terenurilor urmată de descărcarea de sarcină arheologică), iniţiatorul proiectului 
va fi nevoit să realizeze diagnosticul arheologic intruziv ca şi condiţie anterioară 
începerii lucrărilor de construire; procedura generală de obţinere a descărcării de 
sarcină arheologică nu este adaptată pentru proiecte complexe care implică mii 
de loturi individuale de teren cumulând de exemplu  528 de kilometri(proiectul 
BRUA), cel puţin din următoarele două motive: (i) termenele prevăzute de 
legislaţia ce reglementează procedura de descărcare de sarcină arheologică sunt 
prea extinse prin raportare la asemenea suprafeţe, procedura de descărcare de 
sarcină arheologică necesară dezvoltării unor astfel de proiecte, anterior emiterii 
autorizaţiei/autorizaţiilor de construire pentru acestea nu este fezabilă, într-un 
interval de timp rezonabil, şi astfel întreg se ajunge la întârzieri sau chiar 
blocaje. 
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Pe cale de consecinţă, prezenta Ordonanţă de Urgenţă propune emiterea de către 
Direcţiile Judeţene de Cultură a unui aviz condiţionat, în baza documentaţiei 
tehnice şi a unei evaluări arheologice teoretice, în vederea demarării procedurii 
de notificare, a obţinerii autorizaţiei de construire şi a acordului de mediu, cu 
condiţia realizării unui diagnostic arheologic intruziv, înainte de începerea 
lucrărilor, şi a cercetărilor arheologice. De asemenea, se instituie obligativitatea 
emiterii în 30 de zile a unui Ordin al ministrului culturii cu privire la procedura 
de realizare a cercetării arheologice şi de obţinere a certificatului de descărcare 
de sarcină arheologică, astfel încât să permită construirea lucrărilor conform 
programului stabilit, însă cu respectarea strictă şi integrală a cerinţei privind 
asigurarea protecţiei necesare patrimoniului arheologic naţional. 

Având în vedere inconvenientele menţionate, precum şi imposibilitatea de 
respectare a graficului de timp prevăzut pentru implementarea Proiectului 
BRUA, dar şi tuturor proiectelor de importanţă naţională, în condiţiile prevăzute 
în prezent de legislaţia în vigoare, este necesară adoptarea unor norme 
derogatorii, după cum urmează: 

a) aplicarea procedurii aprobării tacite în cazul în care autorităţile competente nu 
respectă termenele prevăzute pentru eliberarea certificatelor de urbanism, 
avizelor, acordurilor, permiselor şi a autorizaţiilor prevăzute de proiectul de 
lege; 

b) stabilirea unei proceduri de obţinere a autorizaţiilor de construire pentru 
proiectele de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale, luând în calcul 
specificitatea acestor proiecte, ce urmează a traversa mai multe judeţe, după 
cum urmează: 

1. stabilirea drepturilor asupra terenurilor ce trebuie deţinute pentru a putea 
solicita eliberarea autorizaţiilor de construire – care să includă drepturi reale 
(i.e., de proprietate, de concesiune, de servitute); 

2. stabilirea faptului că autorizaţia de construire va fi eliberată în regim de 
urgenţă, în termen de maxim 15 zile de la depunerea unei solicitări în acest sens 
de către iniţiatorul proiectului, însoţită de permisele şi autorizaţiile cerute în 
baza certificatului de urbanism sau de dovada solicitării acestora şi a expirării 
termenului de eliberare a acestora, în condiţiile stabilite prin prezenta Ordonanţă 
de Urgenţă; 

3. stabilirea unei perioade de valabilitate a autorizaţiilor de construire emise 
pentru aceste proiecte, de minim 36 de luni de la data emiterii, interval în care 
solicitantul este obligat să înceapă lucrările; 

4. stabilirea principiului că autorizaţiile de construire întră în vigoare după 
obţinere, independent de obţinerea autorizaţiilor de construire în celelalte judeţe 
traversate de lucrări; 

5. stabilirea faptului că emiterea autorizaţiilor de construire nu va fi condiţionată 
de obţinerea în prealabil a certificatului de descărcare de sarcină arheologică, 
acest certificat fiind emis (şi cercetarea arheologică aferentă fiind efectuată) 
ulterior; însă, pentru asigurarea protecţiei patrimoniului arheologic, lucrările de 
construire vor fi începute în zonele relevante, specificate prin diagnosticul 
teoretic şi prin folosirea diagnosticului arheologic intruziv, înainte de începerea 
lucrărilor; 

6. reglementarea unei proceduri în materie de descărcare de sarcină arheologică 
pentru aceste proiecte prin intermediul unui Ordin emis de Ministrul Culturii; 

7. prevederea rolului UPIC (Unitatea de Proiecte de Interes Comun) din 
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Ministerul Energiei, desemnată conform Regulamentului 347/2013, în calitate 
de autoritate a administraţiei publice centrale competentă în ceea ce priveşte 
implementarea proiectele de interes comun; 

c) scoaterea temporară din circuitul agricol sau din fondul forestier naţional, fără 
acordul prealabil al proprietarilor imobilelor necesare pentru lucrări; 

d) stabilirea unor obligaţii pentru autorităţile administraţiei publice centrale sau 
locale de a menţiona explicit avizele/acordurile necesar a fi obţinute de la 
S.N.T.G.N. Transgaz S.A. de solicitanţii oricăror certificate de urbanism, avize, 
acorduri, permise sau autorizaţii având ca obiect efectuarea de lucrări şi/sau alte 
tipuri de activităţi şi/sau intervenţii pe terenuri pe care va fi construită Conducta 
de gaze naturale BRUA sau aflate în zonele de protecţie şi/sau de siguranţă ale 
Conductei de gaze naturale BRUA – similar cu avizele ce trebuie obţinute în 
prezent de la S.N.T.G.N. Transgaz S.A. în cazul oricăror lucrări în zona de 
protecţie şi siguranţă a SNT.  

    Măsurile propuse nu conduc, sub nicio formă, în aplicare, la afectarea 
dreptului fundamental la garantarea proprietăţii, nu aduc atingere siguranţei în 
construcţii, nu afectează securitatea şi sănătatea persoanelor, patrimoniul 
cultural naţional precum şi nu afectează normele de protecţia a mediului. 

3. Alte informaţii 

 

     Reglementările promovate prin acest act normativ au impact asupra reducerii 
termenelor de implementare a proiectelor de importanţă naţională în domeniul 
gazelor naturale şi asigură dezvoltarea infrastructurii energetice în domeniul 
gazelor naturale din România. De asemenea, reglementările din prezentul act 
normativ contribuie la îndeplinirea de către România a obiectivelor politicii 
energetice, prin oferirea posibilităţii implementării proiectelor declarate de 
Uniunea Europeană ca fiind proiecte de interes comun. 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic Realizarea proiectelor de importanţă naţională în 
domeniul gazelor naturale va determina creşterea 
siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale precum şi 
diversificarea accesului la resursele energetice de materii 
prime constând în gaze naturale.  

Proiectul BRUA va determina creşterea securităţii în 
aprovizionarea cu gaze naturale pentru Europa şi 
România, diversificarea rutelor de transport gaze 
naturale din Regiunea Mării Caspice înspre Europa 
Centrală prin construirea unui nou coridor de transport 
gaze naturale care să asigure valorificarea volumelor de 
gaze naturale aferente acestor surse pe piaţa românească 
şi europeană şi posibilitatea curgerii fizice bidirecţionale 
permanente pe interconectările cu Bulgaria şi Ungaria. 

Acest proiect înseamnă stimularea concurenţei pe piaţa 
internă de gaze, întărirea rolului de ţară tranzitată de 
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coridoare majore energetice de transport pentru pieţele 
din Europa Centrală şi de Vest, stimularea industriilor 
conexe care vor contribui la realizarea Proiectului 
BRUA, prin implicarea companiilor româneşti 
furnizoare de produse şi servicii, inclusiv crearea de noi 
locuri de muncă. 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi 
domeniului  ajutoarelor de stat 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Implementarea rapidă a acestor proiecte va avea drept 
consecinţe imediate obţinerea beneficiilor 

scontate în ceea ce priveşte crearea de noi locuri de 
muncă, atragerea investiţiilor private şi pe termen lung 
prin posibilitatea accesării surselor de aprovizionare ce 
va permite comercializarea unor cantităţi suplimentare 
de gaze naturale. 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Demararea lucrărilor necesare pentru implementarea 
proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor 
naturale şi accelerarea acestui  proces va avea un impact 
social pozitiv, întrucât activităţile pentru realizarea 
construcţiilor şi operarea infrastructurilor energetice vor 
crea un important număr de locuri de muncă 

4. Impactul asupra mediului Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,  

 pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Mii lei 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare,  

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) impozit pe profit 

  (ii) impozit pe venit 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 
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b) bugete locale: 

  (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

  (i) contribuţii de asigurări 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

  (i) cheltuieli de personal 

  (ii) bunuri şi servicii 

 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

7. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor prezentului act normativ 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării 
în vigoare a prezentului act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 
vederea implementării noilor dispoziţii. 

Proiectul de OUG nu implică modificarea unor acte 
normative în prezent în vigoare, ci stabileşte anumite 
măsuri derogatorii de la dreptul comun aplicabile pentru 
proiectele de importanţă naţională în domeniul gazelor 
naturale. 

După intrarea în vigoare, există posibilitatea încheierii 
unui protocol între ANCPI şi iniţiatorul proiectului. 

 

De asemenea, în termen de 30 de zile, Ministrul Culturii 
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va emite un ordin având ca obiect reglementarea 
procedurii speciale de descărcare de sarcina arheologică. 

11. Compatibilitatea actului normativ cu 
legislaţia în domeniul achiziţiilor publice:  

   a) impact legislativ - prevederi de 
modificare şi completare a cadrului normativ 
în domeniul achiziţiilor publice, prevederi 
derogatorii;  

   b) norme cu impact la nivel 
operaţional/tehnic - sisteme electronice 
utilizate în desfăşurarea procedurilor de 
achiziţie publică, unităţi centralizate de 
achiziţii publice, structură organizatorică 
internă a autorităţilor contractante.  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea actului normativ cu legislaţia 
comunitară în cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ este elaborat în spiritul 
Regulamentului  (UE) NR. 347/2013 al Parlamentului 
european şi al Consiliului privind liniile directoare 
pentru infrastructurile energetice transeuropene, de 
abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE şi de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi 
(CE) nr. 715/2009 care prevede: 

 

(28) Proiectele de interes comun ar trebui să beneficieze 
de un „statut prioritar” la nivel naţional pentru a asigura 
procesarea administrativă rapidă. Proiectele de interes 
comun ar trebui considerate de autorităţile competente ca 
fiind în interes public. Atunci când există un interes 
public superior şi sunt îndeplinite toate condiţiile în 
temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 
1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a 
speciilor de faună şi floră sălbatică ( 1 ) şi al Directivei 
2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de 
politică comunitară în domeniul apei ( 2 ), proiectele 
care au efecte adverse asupra mediului ar trebui să fie 
autorizate. 

Capitolul III art. 7: 

 

(2) Pentru a asigura o prelucrare administrativă eficientă 
a dosarelor de candidatură privind proiectele de interes 
comun, iniţiatorii proiectelor şi toate autorităţile 
implicate se asigură că dosarelor li se acordă cel mai 
rapid tratament din punct de vedere legal.  

(3) Atunci când un astfel de statut există în legislaţia 
naţională, proiectele de interes comun primesc statutul 
de proiecte de cea mai mare importanţă naţională 
posibilă şi sunt tratate în consecinţă în cadrul 
procedurilor de autorizare – şi, dacă legislaţia naţională o 
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prevede, inclusiv în amenajarea teritoriului –, inclusiv 
procedurile privind evaluarea de mediu, în cazul în care 
se prevede astfel în legislaţia naţională aplicabilă tipului 
corespunzător de infrastructură energetică şi în 
conformitate cu dispoziţiile acesteia. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe 
a actelor normative comunitare  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii    Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate     

Nu este cazul 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul prezentului act 
normativ                  

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
actul normativ are ca obiect activităţi ale 
acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative 

 

NU au fost efectuate consultări în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

Nu este cazul 



17 
 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea prezentului act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării actului normativ 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării actului normativ, precum şi 
efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice          

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului 
act normativ de către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor 
noi organisme sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente 

 

Actul normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
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Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele 
măsuri pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale. 

VICEPRIM-MINISTRU, 

MINISTRUL ECONOMIEI,COMERŢULUI 

ŞI RELAŢIILOR  CU MEDIUL DE AFACERI 

COSTIN GRIGORE BORC 

 

A V I Z Ă M 

VICEPRIM-MINISTRU, 

MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE şi DEZVOLTĂRI REGIONALE 

VASILE DÎNCU 

 

 

MINISTRUL ENERGIEI 

 

VICTOR VLAD GRIGORESCU 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE 

 

               LAZĂR COMANESCU 

    MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

 

                  ANCA DANA DRAGU 

 

MINISTRUL MEDIULUI APELOR şi 
PĂDURILOR 

CRISTIANA PAŞCA - PALMER 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR 

 

DAN MARIAN COSTESCU 

 

                

MINISTRUL CULTURII 

                       CORINA ŞUTEU 

              

MINISTERUL AGRICULTURI ŞI 
DEZVOLTĂRII  RURALE 

ACHIM IRIMESCU 

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

 

PETRE TOBĂ 

 

MINISTRUL FONDURILOR 

EUROPENE 

CRISTIAN GHINEA 

 

 MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

ALEXANDRA PRUNA 

 

 


