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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

  

Secţiunea 1. 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre a Guvernului pentru realocarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2017 privind declanșarea procedurilor de 

expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării 

de utilitate publică de interes național "Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional 

Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6.  1 Mai - Otopeni)", precum și suplimentarea acesteia 

pe anul 2022, modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, aprobarea listei 

imobilelor proprietate publică a statului și schimbarea titularului dreptului de administrare, 

precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – 

teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes 

național 

     

Secțiunea 2. 

Motivele emiterii actului normativ 

 

2.1. Sursa proiectului de 

act normativ 

METROREX S.A. este o societate comercială pe acțiuni cu capital 

integral de stat, care desfășoara în principal activități de interes public și 

strategic. 

 

METROREX S.A. se află într-un proces continuu de modernizare 

și dezvoltare, de adaptare la solicitările pieței, venind permanent în 

întâmpinarea tendințelor de schimbare ale acesteia. De aceea obiectivele 

principale ale METROREX S.A. rămân siguranța și confortul călătorilor, 

precum și îmbunatățirea continuă a serviciilor oferite. 

 

Indicatorii tehnico-economici aprobați inițial prin Hotărârea 

Guvernului nr.1030/2009, corespundeau unui traseu al obiectivului 

Magistrala 6 cu punct de pornire din Piața Victoriei. 

 

În anul 2016, prin HG  nr. 930/2016 a fost aprobată varianta optimă 

a traseului Magistralei M6 – Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul 

Internaţional Henri Coandă. Magistrala M6 realizează extinderea rețelei 

actuale de metrou din stația 1 Mai până la Aeroportul Internaţional Henri 

Coandă Bucuresti, pe o lungime de 14,2 km, 12 stații, cu o capacitate de 

transport de 50.000 de călători pe oră. Aceasta nouă magistrala asigură 

legătura directă între Gara de Nord și Aeroportul Internaţional Henri 

Coandă. 

 

De asemenea,  metroul  va asigura locuitorilor din zonă Otopeni un 

mijloc de transport rapid şi în condiţii de siguranţă şi confort sporite, 

urmărind în același timp  revitalizarea activităților și stimularea dezvotării 

zonei de nord și a zonelor rezidențiale între Băneasea și Otopeni. Acestă 

linie de metrou deservește zone de mare interes public: zone expoziționale, 

de bussiness, zone de agrement și hipermarketuri și zone rezidențiale 

formând un coridor între centrul Bucureștiului și Aeroporturile care 

deservesc orașul.   

 

În anul 2011 s-a elaborat, cu suportul JICA, un studiu de Asistență 

Specială pentru Implementarea Proiectului în urma căruia s-a hotărât 

Revizuirea Studiului de Fezabilitate prin adoptarea unui traseu cu plecare 

din stația de metrou existentă 1 Mai, din cadrul Magistralei 4 Racordul 2 

Gara de Nord – Străulești. 
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În perioada 2012 – 2016, a fost realizată revizuirea Studiului de 

Fezabilitate pentru care s-au obținut următoarele avize: 

- CTE METROREX nr. M.08.02/78/29.01.2016; 

- CTE Ministerul Transporturilor Nr. 16/25 din 02.03.2016; 

- Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național 

și Locuințe nr. 1/26 aprilie 2016. 

 

 Având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.030/2009 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții „Legatura rețelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri 

Coandă, cu modificările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr 

930/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.030/2009, în 

temeiul art. 108 din Constituția României republicată și al art. 5 alin. (1) 

din Legea nr. 255/2010 Guvernul României a aprobat Hotărârea nr. 496 

din 13 iulie 2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a 

imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al 

lucrării de utilitate publică de interes național "Legătura rețelei de metrou 

cu Aeroportul Internațional Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-

Otopeni)".  

 

Facem mențiunea că după publicarea Hotărârii Guvernului nr. 

496/2017 prin care a fost aprobată exproprierea imobilelor proprietate 

privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate 

publică "Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri 

Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni)", nu au fost consemnate 

sumele aferente justelor despăgubiri și nici nu a fost emisă decizia de 

expropriere. 

 

  În conformitate cu dispozițiile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 255/2010, 

cu modificările și completările ulterioare, “Transferul dreptului de 

proprietate asupra imobilelor din proprietatea privată a persoanelor fizice 

sau juridice în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-

teritoriale şi în administrarea expropriatorului operează de drept la data 

emiterii actului administrativ de expropriere de către expropriator, ulterior 

consemnării sumelor aferente despăgubirii”. 

 

       Astfel, având în vedere faptul că sumele aferente despăgubirilor nu au 

fost consemnate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, cu 

modificările și completările ulterioare, nu a putut fi emisă Decizia de 

expropriere, astfel nu a operat nici transferul dreptului de proprietate. 

 

În scopul efectuării justelor despăgubiri, după publicarea Hotărârii 

Guvernului prin care s-a aprobat procedura de expropriere, au fost 

parcurse etapele premergătoare semnării contractului de finanțare aferent 

proiectului „Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Henri Coandă – 

Otopeni (Magistrala 6. 1Mai – Otopeni)”, astfel încât să fie  fiind asigurată 

sursa de finanțare necesară implementării proiectului și pentru efectuarea 

despăgubirilor. Luând în considerare perioada cuprinsă între publicarea 

hotărârii Guvernului și până în prezent, atât la nivelul Ministerului 

Transporturilor și Infrastructurii cât și la nivelul Metrorex S.A., s-a  

identificat necesitatea actualizării valorilor de despăgubire a imobilelor 

care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică, astfel 

încât valoarea despăgubirilor să fie cât mai aproape de momentul 

transferului dreptului de proprietate. 
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În acest sens, a fost încheiat contractul nr.138/2020, având ca obiect 

”Servicii de cadastru și evaluare în vederea dobândirii prin 

expropriere/transfer a imobilelor necesare realizării obiectivului de 

investiții "Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri 

Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni)” – prin care au fost 

actualizate valorile de despăgubire aferente exproprierii imobilelor 

necesare pentru amplasamentul lucrării, având în vedere modificările 

intervenite asupra situației juridice și cadastrale a imobilelor ce compun 

coridorul raportat la data emiterii H.G. 496/2017 și data actualizării datelor 

respectiv anul 2022. În acest sens a fost întocmit un nou raport de evaluare, 

unde a fost stabilită valoarea despăgubirilor aferente imobilelor afectate de 

realizarea obiectivului de investiții, la nivelul anului 2022.  

 

2.2. Descrierea situaţiei 

actuale 

 

 

 

 

 

 

Pentru realizarea obiectivului de investiție "Legătura rețelei de 

metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 

1 Mai-Otopeni)”, prin prezentul proiect de act normativ se propune 

modificarea și înlocuirea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 

496/2017, dat fiind faptul că valorile despăgubirilor din cadrul acestei 

anexe nu mai sunt de actualitate în raport cu cele din noua evaluare, 

aferentă anului 2022, reevaluare necesară a fi realizată, astfel încât justele 

despăgubiri să fie cuantificate la un moment cât mai aproape de cel al 

transferului dreptului de proprietate.  

 

Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea 

realocării pe anul 2022 a sumei de 62.825.925 lei prevăzute ca justă 

despăgubire, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2017 privind 

declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată 

care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de 

interes național "Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional 

Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni)", în vederea 

efectuării plăţii aferente despăgubirii unor imobile cuprinse în anexa nr. 1 

la această hotărâre, în condiţiile legii, ținând cont de faptul că această sumă 

nu a fost consemnată, potrivit dispozițiilor Legii nr. 255/2010, cu 

modificările și completările ulterioare. 

  

Totodată, având în vedere faptul că suma aprobată inițial prin 

Hotărârea Guvernului nr. 496/2017 aferentă justelor despăgubiri a fost de 

62.825.925 lei, iar cea rezultată după întocmirea noului raport de evaluare 

la nivelul anului 2022 este de 115.092.501 lei, în scopul asigurării 

fondurilor necesare pentru efectuarea justelor despăgubiri, prin prezentul 

proiect de act normativ se urmărește și suplimentarea pe anul 2022 a sumei 

prevăzute ca justă despăgubire prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2017, 

cu suma de 52.266.576 lei – (diferența între noul raport de evaluare și suma 

aprobată inițial 115.092.501 lei – 62.825.925 lei).  

 

De asemenea, luând în considerare art. 5 alin. (11) lit. a) și b) din 

Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin prezenta hotărâre se urmărește 

inclusiv aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului care fac 

parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat 

conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, precum și schimbarea 

titularului dreptului de administrare al acestora în favoarea 

reprezentantului expropriatorului, precum și a listei imobilelor proprietate 

publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de 

expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform Hotărârii 

Guvernului nr. 496/2017. 
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Procedurile de expropriere vor fi realizate cu respectarea 

dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 

naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, 

precum şi Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a acesteia. Procedurile de expropriere vor fi 

efectuate de către Metrorex - S.A., în calitatea sa de expropriator în numele 

statului român. 

 

2.3.Schimbări preconizate Prin prezentul proiect de act normativ se propune:  

1) Aprobarea realocării pe anul 2022 a sumei 62.825.925 lei prevăzute ca 

justă despăgubire, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2017 

privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate 

privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate 

publică de interes național "Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul 

Internațional Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni)", în 

vederea efectuării plăţii aferente despăgubirii unor imobile cuprinse în 

anexa nr. 1 la această hotărâre, în condiţiile legii 

2)Aprobarea suplimentării pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă 

despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2017 cu suma 

totală de  52.266.576 lei.  

 

3) Aprobarea modificării și completării Hotărârii Guvernului nr. 

496/2017, după cum urmează: 

a) modificarea și înlocuirea anexei nr. 2 cu anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre. 

b) introducerea a două noi anexe, respectiv, anexele nr. 3 și 4 

având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 și 3 la prezenta 

hotărâre. 

c) modificarea art. 7.  

4) Aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor 

proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de 

utilitate publică "Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional 

Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni)”, situate pe raza 

teritorială a Municipiului București și a localității Otopeni, din județul 

Ilfov, proprietarii și deținătorii acestora, conform anexei nr. 1 la prezenta 

hotărâre.   

 

5) Aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului care fac parte 

din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform 

Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, precum și schimbarea titularului 

dreptului de administrare al acestora în favoarea reprezentantului 

expropriatorului, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

6) Aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților 

administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, 

situate pe amplasamentul aprobat conform Hotărârii Guvernului nr. 

496/2017, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

 

 

2.4.Alte informații 

Menționăm faptul că la momentul prezentei, indicatorii tehnico – 

economici ai obiectivului de investiție "Legătura rețelei de metrou cu 

Aeroportul Internațional Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-

Otopeni)” nu necesită a fi modificați. 

 

Valoarea totală aferentă despăgubirilor, 115.092.501 lei, pentru 

imobilele proprietate privată, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul proiect 
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de Hotărâre a Guvernului, rezultă din rapoartele de evaluare întocmite în 

luna martie 2021 cu actualizare la anul 2022, de către evaluatorul autorizat 

ANEVAR, domnul Cucoară Cristian-Constantin având legitimația nr. 

17685 valabilă 2022, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 255/2010 cu 

modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 

53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare ale acesteia.   

 

       Întreaga suprafață de teren ce urmează a fi afectată de executarea 

lucrărilor preconizate este inclusă în coridorul de expropriere al lucrării de 

utilitate publică de interes național. 

 

În situația în care unele dintre construcţii au destinaţia de locuinţă, se 

va proceda potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 şi 

ale Legii nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În situația în care în cadrul coridorului de expropriere, cu ocazia 

întocmirii documentațiilor cadastrale a imobilelor afectate, vor fi 

identificate imobile ce ar putea constitui monumente istorice/zone de 

protecție, se vor respecta prevederile legii nr. 422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice, republicată.  

 

Pentru imobilele care fac obiectul prezentului proiect de act normativ 

și au categorie de folosință ,,terenuri agricole’’, scoaterea din circuitul 

agricol se va realiza cu respectarea art. 11 alin. (66) din Legea nr. 

255/2010, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu avizul 

emis de Agenția Națională de Îmbunatățiri Funciare.  

 

Pentru imobilele care au fost identificate că fiind în proprietate 

privată a unităților administrativ – teritoriale, se vor aplica dispozițiile art. 

3 din Legea nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare, 

portivit cărora: ”Potrivit prevederilor prezenței legi pot fi expropriate 

bunurile imobile proprietate a persoanelor fizice sau persoanelor juridice, 

cu sau fără scop lucrativ, şi a oricăror alte entităţi, precum şi cele aflate 

în proprietatea privată a comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, 

pe care se realizează lucrările de utilitate publică de interes naţional, 

judeţean şi local.” 

 

Secțiunea 3. 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

3.1. Descrierea generală a 

beneficiilor şi costurilor 

estimate ca urmare a intrării în 

vigoare a actului normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

3.2. Impactul social Prezentul act normativ are ca scop implementarea unuia din proiectele 

de îmbunătăţire şi dezvoltare a infrastructurii de transporturi de interes 

naţional. 

3.3. Impactul asupra 

drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

3.4. Impactul 

macroeconomic 

3.4.1 Impactul asupra 

economiei şi asupra 

principalilor indicatori 

macroeconomici 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 



 6 

3.4.2 Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de stat 

 

3.5. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Finalizarea acestui obiectiv duce la îmbunătăţirea condiţiilor  mediului 

de afaceri. 

3.6. Impactul asupra 

mediului înconjurător 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

3.7. Evaluarea costurilor şi 

beneficiilor din perspectiva 

inovării şi digitalizării 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

3.8. Evaluarea costurilor şi 

beneficiilor din perspectiva 

dezvoltării durabile 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

3.9.Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

  Secțiunea 4. 

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

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

 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani  Media pe 

cinci ani 

- mii lei - 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) impozit pe profit        

(ii) impozit pe venit        

b) bugete locale       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor de stat:        

(i) contribuţii de asigurări        

d) alte tipuri de venituri         

4.2. 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       

4.3. Impact financiar, plus/minus, din 

care:  

      

a) buget de stat        

b) bugete locale        

4.4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare  

      

4.5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

      

4.6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 
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veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare  

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor 

de acte normative a căror adoptare 

atrage majorarea cheltuielilor 

bugetare, a următoarelor documente: 

a) fişa financiară prevăzută la art. 15 

din Legea nr. 500/2002 privind 

finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, însoţită de 

ipotezele şi metodologia de calcul 

utilizată; 

b) declaraţie conform căreia 

majorarea de cheltuială respectivă 

este compatibilă cu obiectivele şi 

priorităţile strategice specificate în 

strategia fiscal-bugetară, cu legea 

bugetară anuală şi cu plafoanele de 

cheltuieli prezentate în strategia 

fiscal-bugetară. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

4.8. Alte informaţii Realocarea pe anul 2022 a sumei de 62.825.925 lei prevăzute 

ca justă despăgubire, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

496/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a 

imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de 

expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național 

"Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri 

Coandă - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni)", precum și 

suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă 

despăgubire, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 496/2017, 

cu suma totală de 52.266,6 mii lei, se alocă de la bugetul de stat, 

prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în 

conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 

317/2021, la capitolul 84.01 „Transporturiˮ, titlul 58 „Proiecte 

cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente 

cadrului financiar 2014-2020ˮ, articolul 58.03 „Programe din 

Fondul de Coeziune” – FC și titlul 51 ”Transferuri între unități 

ale administrației publice”, articolul 02.34 ”Transferuri pentru 

finanțarea proiectului de investiții la metrou”. 

 

Secţiunea 5. 

Efectele proiectului de act  normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

5.1.Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de 

act normativ.  

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrarii în vigoare a proiectului de act 

normativ; 

După finalizarea procedurilor de expropriere este necesară 

elaborarea unui proiect de act normativ pentru înscrierea 

imobilelor obiect al exproprierii în inventarul centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 

statului. 

5.2.Impactul asupra legislaţiei în 

domeniul achiziţiilor publice  

a)descrierea impactului legislativ  

b)prezentarea normelor cu impact la 

nivel operaţional/tehnic  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

5.3. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia UE (în cazul 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

file:///C:/Users/user/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197918/00057056.htm


 8 

proiectelor ce transpun sau asigură 

aplicarea unor prevederi de drept UE). 

5.3.1. Măsuri normative necesare 

transpunerii directivelor UE 

a)tipul, titlul, numărul şi data 

directivei UE ale cărei cerinţe sunt 

transpuse de proiectul de act 

normativ; 

b)obiectivele directivei UE; 

c)tipul de transpunere a directivei UE 

în cauză 

d)termenele-limită pentru 

transpunerea directivelor UE vizate  

5.3.2. Măsuri normative necesare 

aplicării actelor legislative ale UE. 

a)justificarea necesităţii adoptării 

măsurilor incluse în proiect în vederea 

aplicării actului legislativ al UE; 

b)tipul, titlul, numărul şi data actului 

legislativ al UE pentru care se creează 

cadrul de aplicare. 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

5.5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente asumate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

  Secţiunea 6. 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

6.1. Informaţii privind neaplicarea 

procedurii de participare la elaborarea 

actelor normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

6.2. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de cercetare şi 

alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ a fost afișat pe site-ul 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 

6.3. Informaţii despre consultările 

organizate cu autorităţile administraţiei 

publice locale, în situaţia în care proiectul 

de act 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 normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

6.4. Informaţii privind puncte de 

vedere/opinii emise de organisme 

consultative constituite prin acte 

normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

6.5.Informaţii privind avizarea de către 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

file:///C:/Users/user/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197918/00083962.htm
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c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

6.6. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

Secţiunea 7. 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

 

7.1.Informarea societăţii civile cu privire 

la elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul prezentului act normativ a îndeplinit procedura 

prevăzută de dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată. 

7.2.Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

Proiectul de act normativ nu produce nici un impact asupra 

mediului. 

7.3. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

Secţiunea 8. 

Măsuri de implementare 

 

8.1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ 

Proiectul de hotărâre nu se referă la acest domeniu. 

8.2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat alăturat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind 

realocarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

496/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie 

coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Legătura rețelei de metrou cu 

Aeroportul Internațional Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6.  1 Mai - Otopeni)", precum și 

suplimentarea acesteia pe anul 2022, modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, 

aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului și schimbarea titularului dreptului de administrare, 

precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ – teritoriale, care fac 

parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, care, în forma 

prezentată, a fost avizat de ministerele interesate și pe care îl supunem spre aprobare. 
 

 

VICEPRIM - MINISTRU 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII  
 

SORIN MIHAI GRINDEANU 

 

 

AVIZĂM: 

 

 

 

MINISTRUL FINANȚELOR  

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

ADRIAN CÂCIU 

 

MARIAN - CĂTĂLIN PREDOIU 
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SECRETAR DE STAT 

IONUȚ–CRISTIAN SĂVOIU 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL  

                                                              MARIANA IONIȚĂ 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT 

ADRIAN DANIEL GĂVRUȚA 

 

 

 

 

DIRECȚIA AVIZARE 

DIRECTOR 

ELENA LAURA ȚOPA 

 

                                                                         

 

               

                 DIRECȚIA ECONOMICĂ  

DIRECTOR 

DIANA LAURA GÎRLĂ 

 

 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ ORGANISM INTERMEDIAR  

PENTRU TRANSPORT 

DIRECTOR GENERAL 

FELIX CORNELIU ARDELEAN 

 

 

 

 

DIRECŢIA TRANSPORT FEROVIAR 

DIRECTOR 

DRAGOȘ ANOAICA 

 

 

 

 

                                                    S.C. METOREX S.A. 

                                                  DIRECTOR GENERAL 

                                                     Mariana MICLĂUȘ 
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DIRECTOR ECONOMIC 

Angela LEANCĂ 

 

 

 

DIRECTOR JURIDIC 

Sorin CRISTEA 

 

 

 

DIRECTOR TEHNIC ȘI INVESTIȚII 

Constantin MUSTĂŢEA 

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU TEHNIC  

Gabriel Constantin SBURLAN 

 

 

 

 

ȘEF BIROU DOCUMENTAȚII TEHNICE  

ȘI AVIZE CTE 

Cristina Eugenia TĂTAR  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Hotărâre a Guvernului pentru realocarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 496/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie 

coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul 

Internațional Henri Coandă - Otopeni (Magistrala 6.  1 Mai - Otopeni)", precum și suplimentarea acesteia pe anul 2022, 

modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 496/2017, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului și 
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schimbarea titularului dreptului de administrare, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților 

administrativ – teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național 


