
Comisia pentru transporturi §i infrastructura

Nr. LXXI/146/14.07.2020

RAPORT
asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de urgentd a 
Guvernului nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind 

aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Ia§UTdrgu Mure§, Autostrada
Unirii

(U14f2020)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile ulterioare, Comisia pentru transporturi §i infrastructura, prin adresa nr. L 414 din 

data de 7 iulie 2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii 
§i elaborarii raportului, asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonantei de urgentd a 

Guvernului nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind aprobarea obiectivului 
de investitii Autostrada la^i-Tdrgu Mure§, Autostrada Unirii (L414/2020) initiator Guvemul 
Romaniei.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea §i completarea Legii nr. 
291/2018 privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada la§i-Tdrgu-Mure§, Autostrada 

Unirii. Interventiile vizeaza completarea, dupa art. 1 din Legea nr. 291/2018 cu un nou aiticol, 
art. 1* din care sa reiasa faptul ca Autostrada Unirii cuprinde doua tronsoane de autostrada: 
Autostrada Targu Mure§ - T^gu Neamf §i Autostrada Targu Neamt - Ia§i - Ungheni §i un pod 

peste raul Prut in zona Ungheni.
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Totodata se preconizeaza §i completarea dupa art. 4 din Legea nr. 291/2018 cu un 

nou articol, respectiv art. 4^ care sa prevada faptul ca prin derogare de la prevederile art. 23 alin. 

(2) §i ale art. 27 alin. (1) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei §i faunei salbatice, aprobat cu 

modificari §i completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile completarile ulterioare, 

dezvoltarea obiectivului de investitii Autostrada Unirii in zona tronsonului Ditrau - Targu 

Neamt, km 75+000 - km 95+000 §i a podului peste Prut in zona Ungheni, inclusiv zona aferenta 

punctului de trecere a frontierei, este permisa pe raza ariilor naturale protejate de interes national, 

respectiv pentru acest obiectiv de investitii se va face scoaterea definitiva sau temporara din 

circuitul agricol §i silvic.

Consiliul Legislativ a analizat proiectul de lege §i a avizat favorabil cu observatii §i

propunen.

Comisia pentru mediu a avizat favorabil, fara amendamente, proiectul de lege.
A

In cadrul dezbaterilor s-au formulat amendamente care, supuse votului, au fost 

adoptate §i se regasesc m anexa ce face parte integranta din prezentul raport.

Dezbaterea propunerii legislative a avut ioc in ^edinta din 14 iulie 2020, care s-a 

desfa§urat prin mijloace electronice. La dezbaterea proiectului de lege a participat, in 

conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i 

completarile ulterioare, domnul Viorel Grigora?, Secretar de Stat la Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii §i Comunicatiilor.

Membrii Comisiei pentru transporturi §i infrastructura au hotarat, cu unanimitatea de 

voturi a senatorilor prezenfi, sa adopte raport de admitere cu amendamente admise.

Comisia pentru transporturi §i infrastructura supune spre dezbatere §i adoptare, 

Plenului Senatului, raportul de admitere cu amendamente admise ^i proiectul de lege.

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 alin. (2) din 

Constitutie.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constitutia Rom^iei, republicata, §i ale art.92 alin.(7) 

pct.l din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, SenatuI este prima Camera 

sesizata.

Pre§edinte, Secretary

Senator lonel-Daniel Butunoi Senator Vasilica Toma
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Anexa la RaportuI nr. LXXI/ 146 / 14.07.2020

AMENDAMENTE ADMISE
la Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului nr.105/2020 pentru completarea Legii nr.291/2018 privind 

aprobarea obiectivului de investi|ii Autostrada Ia§i-Targu Mure§, Autostrada Unirii (L414/2020)
adoptate de Comisla pentru transporturi $i infrastructura

Amendamente adoptateNr. TextuI OUG 105/2020 Obs.
crt.

1 Articol unic - Legea nr. 291/2018 privind aprobarea 
obiectivului de investitii Autostrada Ia§i-Targu 
Mure§, Autostrada Unirii, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, partea I, nr. 1022 din 29 
noiembrie 2018, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, 
art. V cu urmatorul cuprins:

’’Art. 1* - Autostrada Unirii cuprinde doua tronsoane 
de autostrada: Autostrada Targu Mure§ - Targu 
Neamt §i Autostrada Targu Neamt- Ia§i - Ungheni §i 
un pod peste Prut.”

La Articolul unic punctul 1 se modifica $i va avea 
urmatorul cuprins:
Articol unic - Legea nr. 291/2018 privind aprobarea 
obiectivului de investitii Autostrada Ta§i-Targu Mure§, 
Autostrada Unirii, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, partea 1, nr. 1022 din 29 noiembrie 2018, se 
completeaza dupa cum urmeaza:

Amendamente
adoptate
unanimitatea
senatorilor
prezenti

cu

1. Dupa articolul 1 se introduc doua articole, art. V 
§i art. V cu urmatorul cuprins:

’’Art. 1’ - Autostrada Unirii cuprinde doua tronsoane 
de autostrada: Autostrada Targu Mure§ - Targu 
Neaml §i Autostrada Targu Neamt- Ia§i - Ungheni §i 
un pod peste Prut.
Art V - Termenul/Termenele pentru finalizarea 
efectiva a constructiei, receptionarea 
deschiderea circulatiei pe cele doua tronsoane de 
autostrada sunt 31 decembrie 2024 pentru 
tronsonul Ungheni-Ia§i-Tg. Neamt, respectiv, 31 
decembrie 2026 pentru tronsonul Tg. Mure§-Tg. 
Neamt.”

Initiator!: Vasile Toma, Senator PSD
Dan Manoliu, Senator PSD


