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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru completarea Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 

 

  

Luând în considerare necesitatea clarificării situației juridice a imobilelor proprietate publică a 

statului, pentru care nu s-a finalizat înscrierea în Cartea Funciara, datorită unor neconcordanțe între 

suprafața prevazută în actele de proprietate și suprafața rezultată din măsurători, 

Având în vedere imposibilitatea aplicării dispoziţiilor Legii cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin introducerea 

documentației în sistemul integrat al programului e – Terra 3, program care solicită încărcarea în sistem 

a unor date/documente care la acest moment sunt incomplete, iar sistemul nu permite continuarea 

procesării datelor și finalizarea procesului de înscriere a imobilului în sistemul integrat de cadastru și 

carte funciară, 

Luând în considerare necesitatea stringentă a urgentării finalizării procedurii de constituire a 

dreptului de administrare in favoarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea 

realizării obiectivelor de utilitate publică și interes național, prin punerea la dispoziția Constructorului, 

în termenele contractuale, a terenurilor libere de sarcini și evitarea unor costuri suplimentare de la 

bugetul de stat prin generarea unor întârzieri la finalizarea lucrărilor, 

Având în vedere că aceste imobile se află în proprietatea publică a statului, iar după constituirea 

dreptului de administrare în favoarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, acestea pot fi 

înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, pe baza datelor si documentelor existente la 

acest moment, 

Ținând seama de faptul că proiectele de infrastructură de transport sunt investiţii publice de 

importanţă strategică pentru România, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene 

şi creşterea mobilităţii populaţiei şi a mărfurilor, influenţând în mod direct relaţiile economice şi 

dezvoltarea mediului de afaceri la nivel naţional, 

Ținând cont de faptul că în cadrul general al politicii Guvernului asigurarea şi susţinerea unei 

infrastructuri adecvate dezvoltării obiectivelor socio-economice prin modernizarea, dezvoltarea şi 

administrarea eficientă a sectorului rutier, cu accent pe extinderea numărului de autostrăzi, 

modernizarea şi lărgirea drumurilor existente, a podurilor şi a tuturor facilităţilor aferente, reprezintă 

o necesitate, 

Știut fiind faptul că drumurile publice din România reprezintă o componentă principală a 

sistemului naţional de transport şi constituie obiectul exclusiv al proprietăţii publice,  

Întrucât întârzierea implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de transport are 

impact direct asupra pierderii de sume alocate României prin Programul Operaţional Infrastructură 

Mare, context în care se impune reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri pentru diminuarea 

acestei categorii de risc, 

Luând în considerare faptul că starea de fapt cuantificabilă a situației extraordinare este 

determinată de faptul că adoptarea măsurii astfel cum se propune prin prezenta ordonanță de urgență, 

ar putea conduce la evitarea pierderii fondurilor nerambursabile, 

Întrucât proiectele de infrastructură transeuropeană de transport vizează interesul public şi 

strategic și constituie o prioritate pentru economia națională, măsurile pentru accelerarea 

implementării acestora reprezentând o situaţie de urgenţă şi extraordinară, 
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Având în vedere rolul decisiv pe care Ministerul Transporturilor și Infrastructurii îl exercită în 

pregătirea, execuția și implementarea  acestor proiecte de infrastructură care vizează interesul public 

general și care constituie investiții publice de importanță strategică pentru România; 

Luând în considerare faptul că prin PNRR s-a stabilit drept termen de finalizare a proiectelor 

anul 2026, iar ca termen pentru semnarea contractelor de lucrări este anul 2023, neîncardarea în aceste 

termene, atrăgând blocarea finațării pentru toate proiectele din componenta de transport a PNRR; 

Ținând cont de faptul că pentru atingerea obiectivelor asumate prin PNRR, este necesară 

aprobarea unor măsuri legislative care să conducă la implementarea mai rapidă a proiectelor de 

infrastructură de transport de interes național, 

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii 

de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, 

 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență: 

 

 Articol unic – După articolul 300 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 

iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,  

 

Se introduce un nou articol, art. 3001  cu următorul cuprins: 

 

 ”Art. 3001 - Prin excepție de la prevederile art. 300 alin. (2), constituirea în favoarea 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a dreptului de administrare asupra imobilelor proprietate 

publică a statului înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, necesare 

realizării proiectelor de infrastructură de transport de interes național, care nu au fost înscrise în 

sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, precum și actualizarea inventarului centralizat, se pot 

realiza în baza datelor de identificare din inventar.” 

 

 

 

PRIM MINISTRU 

NICOLAE – IONEL CIUCĂ 
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