
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1.
Titlul proiectului de act normativ

LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru completarea 
Legii nr, 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investitii Autostrada lasi- 
Targu Mure$, Autostrada Unirii______

Sectiunea 2.
Motivele emiterii actului normativ

l.Descrierea
situa^iei
actuale

Compania Nationals de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. 
este unul dintre principalii beneficiari ai proiectelor fmantate din fondurile 
comunitare nerambursabile pentru sectorul transporturi, aceste fonduri fiind 
destinate proiectelor de dezvoltare §i modernizare a infrastructurii rutiere 
nationale.

A

In contextul noii politici europene in domeniul transporturilor, ce 
prevede realizarea unei retele europene integrate orientata spre dezvoltarea 
unei retele centrale §i a unei retele globale (ce va sustine reteaua centrala), 
Romania va trebui sa continue investitiile in infrastructura de transport.

A

In acest sens, in perioada 2009 - 2010 Ministerul Transporturilor a 
demarat actiunile de pregatire pentru realizarea obiectivului de investitii 
Autostrada Targu Mure§ - Iasi - Ungheni, ce include tronsoanele de 
autostrada Targu Mure§ - Targu Neamt §i Targu Neamt - Ia§i - Ungheni.

Obiectivul general al proiectului Autostrada Targu Mure§ - Ia§i - 
Ungheni este de a spori eficienja economica a retelei de transport din 
Romania. Obiectivul operational specific este de a aduce imbunatatiri in 
ceea ce priveste viteza de calatorie pe acest coridor si conectivitatea la nivel 
regional. Proiectul asigura o legatura directa intre zona de nord-est a 
Romaniei, regiunea Cluj-Napoca zona de vest - granita cu Ungaria / 
restul Europei.

Declaratia comuna privind instituirea unui parteneriat strategic intre 
Romania §i Republica Moldova pentru integrarea europeanS a Republicii 
Moldova, semnata la Bucure^ti, la 27 aprilie 2010, statueaza angajamentul 
Romaniei §i al Republicii Moldova de a acfiona in vederea interconectarii 
infrastructurilor §i integrarii in cadrul retelelor de transport §i 
telecomunicatii din spatiul european.

A

In urma demersurilor comune intreprinse de Romania §i Republica 
Moldova pe langa Comisia Europeans privind proiectul de construire a unui 
pod peste Prut la Ungheni, Comisia a comunicat Romaniei cS modemizarea 
tronsonului rutier transfrontalier Ia§i - Ungheni, respectiv constructia 
podului Ungheni - Ungheni, ca parte a refelei TEN-T centrals pe teritoriul 
Romaniei se poate incadra ca proiect eligibil pentru finanfare din fonduri
europene.

A

In acest context, Ministerul Transporturilor a demarat, in anul 2015, 
actiunile de pregatire pentru realizarea proiectului „Pod. peste Prut la 
Ungheni” a fost elaborat avizat studiul de fezabilitate.
_____In mod concret, proiectul vizeazS constructia unui pod rutier
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transfrontalier, la profil de autostrada peste raul Prut care va realiza legatura 
intre autostrada Targu Neamt - Ia§i - Ungheni §i un viitor drum rapid din 
Republica Moldova. Va fi creata infrastructura aferenta pentru un punct de 
trecere a frontierei si un punct de control vamal.

Autostrada Unirii care include §i podul peste Prut la Ungheni este un 
protect de importan|a majora de interes public avand in vedere urmatoarele:

contribute la imbunat^tirea competitivitatii economice a Romaniei, 
prin dezvoltarea infrastructurii de transport ce va conduce la cre§terea 
volumului investitiilor, promovarea transportului durabil §i a coeziunii 
teritoriale;

contribute la dezvoltarea regional^ a zonei, fluidizarea traficului de 
tranzit inclusiv in zona de granita, reducerea timpilor de tranzit §i cre§terea 
sigurantei utilizatorilor;

faciliteaza traficul intemafional imbunStateste condiliile de 
mobilitate pentru cet^Jenii Romaniei §i Republicii Moldova;

consolideaza conexiunea Republicii Moldova cu spatiul european, 
contribuind la sustinerea orient^ii §i conectarii pro-europene a Republicii 
Moldova §i la imbunata{irea condifiilor de trai pentru toti cetatenii 
Republicii Moldova, in baza angajamentelor asumate prin Parteneriatul 
strategic §i in conformitate cu prevederile Foii de parcurs privind domeniile 
prioritare de cooperare Romania-Republica Moldova semnata la Chisinau la 
9 octombrie 2019;

va oferi noi posibilita{i de raspuns la provocarile comune in 
domeniul siguranfei §i securitalii oamenilor, prin derularea de proiecte de 
sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sanMate §i desfeurarea de activitati 
comune in vederea prevenirii dezastrelor naturale §i antropice precum §i 
actiuni comune in timpul situatiilor de urgenta;

va facilita reacjiile rapide ale autoritatilor din Romania si Republica 
Moldova in cazul unor situalii de urgenta §i rise legate de securitatea 
alimentelor sau gestionarea situatiilor de urgenta legate de bolile animalelor 
cu impact asupra vietii oamenilor.

Importanta realizarii autostrazii Ia§i - Targu Mures rezulta, de 
asemenea, §i din Legea nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de 
investijii Autostrada Ia§i - Targu Mures, Autostrada Unirii, prin care 
legiuitorul a inteles sa reglementeze printr-un act normativ de nivelul legii 
ordinare relizarea obiectivului de investitii antementionat.
” Art. 1

Prezenta lege aproba executarea obiectivului de investitii Autostrada 
Ia§i - Targu Muref, denumita in continuare Autostrada Unirii. Autostrada 
Unirii incepe la granita Romaniei cu Republica Moldova printr-un nou pod 
peste raul Prut §i se termina printr-o conexiune cu autostrada A3 Brasov - 
Bor§, in apropierea ora^ului Targu Mure§.”

De asemenea, in conformitate cu art. 2 din Legea nr. 291/2018, se 
statueaza faptul ca finantarea obiectivului de investitii este asigurata -de la 
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, din^redite externe 
$i din fonduri europene nerambursabile gi/sau prin partene.riat public/privat.
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In fiecare lege bugetara anuala, pe durata implementarii proiectului, se vor 
aloca acestui obiectiv credite bugetare conform necesaruiui de finan|are 
comunicat de Ministerul Transporturilor.

Pentru a putea accesa fondurile europene aferente realizarii 
obiectivului de investitii, este necesar ca articolul 1 al Legii nr. 291/2018 sa 
fie completat cu o norma din care sa reiasa faptul ca Autostrada Unirii 
cuprinde atat Autostrada Targu Mure§ - Targu Neamt, Autostrada Targu 
Neamt - Ia§i - Ungheni, cat si un pod peste raul Prut in zona Ungheni. 
Toate aceste obiective care sunt cuprinse in cadrul proiectului mare 
„Autostrada Unirii” sunt prevazute in Master Planul General de Transport 
al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 666/2016.

In prezent, Ordonanfa de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
§i faunei salbatice, aprobata cu modific&*i §i completSri prin Legeanr. 
49/2011, cu modificSrile §i completMe ulterioare prevede:

- la art. 23, alin. (2) faptul ca:
A

„In rezervatiile naturale nu sunt permise activitali de utilizare a 
resurselor naturale. Prin exceptie, sunt permise numai acele intervenlii care 
au drept scopuri protejarea, promovarea §i asigurarea continuitatii existence! 
obiectivelor pentru care au fost constitute, precum §i unele activitali de 
valorificare durabila a anumitor resurse naturale.”,

- la art. 27, alin. (1) faptul ca:
“Scoaterea defmitiva sau temporara din circuitul agricol ori silvic de 
terenuri de pe raza ariei naturale protejate de interes nalional/intemational, 
cu excepjia celor aflate in zonele de dezvoltare durabil^ se poate face 
numai pentru obiective care vizeaza asigurarea securitafii nafionale, 
asigurarea securitatii, sanata|ii oamenilor §i animalelor sau pentru 
obiectivele destinate cercet^ii ^tiin^ifice §i bunei administr^i a ariei 
naturale protejate.”

Pentru realizarea obiectivului de investitii „Autostrada Unirii”, in 
zona tronsonului DitrSu - Targu Neamf, km 75+000 - km 95+000 §i a 
podului peste Prut in zona Ungheni, este necesar a se face o derogare de la 
prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei mediului, respectiv o 
derogare de la prevederile art. 23 alin. (2) §i ale art. 27 alin. (1) din 
Ordonan{a de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei §i faunei 
salbatice, aprobata cu modificari §i complete prin Legea nr. 49/2011, cu 
modific^iie §i completSrile ulterioare, astfel incat dezvoltarea obiectivului 
de investitii Autostrada Unirii m 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 ffontierei, sa fie permisa pe raza ariilor 
naturale protejate de interes national, respectiv pentru acest Qbiectiv-,de 
investitii se va face scoaterea definitive sau temporara din circuitul agricol 
§i silvic. De asemenea, prin proiectul de act nomrativ se^urmefe§te 'ca 
derogarile antemenfionate sa se aplice de autoritatile conipetentC pentru 
protecfia mediului cu privire la procedura de evaluare a imfectului asupra*



mediului §i procedura de evaluate adecvata pentru obiectivul de investitii 
Autostrada Unirii.

Derogarea de la dispozitiile art. 23 alin. (2) §i ale art. 27 alin. (1) din 
Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr. 57/2007, cu modificarile 
completarile ulterioare, priveste intr-adevar un caz singular, respectiv 
pentru obiectivul de investitie Autostrada Unirii, care cuprinde doua 
tronsoane de autostrada: Autostrada Targu Mure§ - Targu Neamt §i 
Autostrada Targu Neamt - Ia§i - Ungheni §i un pod peste raul Prut, aceast^ 
derogate fiind necesara pentru realizarea obiectivului, astfel meat, Romania 
sa i§i respecte angajamentele internationale asumate cu Republica Moldova, 
dar §i pentru asigurarea legaturii cu Europa pe partea de Vest, conexiune 
necesara in contextul imbunata^irii traficului international si national, 
concurand in acest sens la dezvoltarea atat in plan economic, cat §i social.

Avand in vedere exigentele statuate de normele legale in vigoare, dar fi 
prin deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei, referitoare la justificarea 
situatiei extraordinare a oricarei ordonante de urgenta a Guvemului, 
precizam faptul ca prezentul proiect de act normativ intruneste conditia mai 
sus mentionata, {indnd cont de urm^toarele aspecte:

Starea de fapt obiectiva este determinate de faptul ca prin prezentul 
proiect de act normativ se urmare^te crearea cadrului legal necesar pentru 
realizarea proiectelor de infrastructure mtiere ce conduc la reducerea 
discrepanfelor regionale si la coeziunea inter-regionaie, respectiv a 
Autostrezii Ia§i-Targu Mure§ ce include si podul peste Prut la Ungheni.

Realizarea acestor proiecte este condijionate de obtinerea actelor de 
reglementare in domeniul proteejiei mediului, respectiv a acordurilor de 
mediu, iar conform legislatiei in vigoare (Ordonanta de urgente a 
Guvemului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei §i faunei seibatice, aprobate cu 
modificeri §i completeri prin Legeanr. 49/2011) aceste acte nu pot fi 
obfinute deoarece proiectele implice ocuparea unor suprafe^e din cadrul 
ariilor protejate de interes national.

Starea de fapt independente de voinfa Guvemului este 
determinate de imposibilitatea obtinerii acordurilor de mediu conform 
legislatiei in vigoare, respectiv art.23 §i 27 din OUG 57/2007:

la art. 23, alin. (2): „in rezervatiile naturale nu sunt permise activitati 
de utilizare a resurselor naturale. Prin exceptie, sunt permise numai acele 
interventii care au drept scopuri protejarea, promovarea §i asigurarea 
continuitatii existentei obiectivelor pentm care au fost constituite, precum 
§i unele activitati de valorificare durabila a anumitor resurse naturale.”;

la art. 27, alin. (1): “Scoaterea defmitiva sau temporara din circuitul 
agricol ori silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate de interes 
national/intemational, cu exceptia celor aflate in zonele de dezvoltare 
durabila, se poate face numai pentru obiective care vizeazd asigurarea 
securit^fii nationale, asigurarea securitatii, sanatatii oamenilor §i'animalel6f 
sau pentru obiectivele destinate cercetarii §tiintifice §i buneijadministr^i a 
ariei naturale protejate.”__________________ '

1.
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Pentru obiectivul „Pod peste Prut la Ungheni” in vederea realizarii 
documentafiei tehnice a fost semnat un contract de fman^are din fonduri 
externe nerambursabile a cSrui data de finalizare a perioadei de 
implementare este 31.12.2020. De asemenea, a fost semnat un contract de 
finantare pentru realizarea documentatiei tehnice pentru obiectivul 
„Autostrada Tg, Mure§ - Tg. Neam{”, a carui data de finalizare este 
30.04.2021.

Conform ghidului solicitantului, o condifie obligatorie pentru accesarea 
finantarii pentru proiectare si executie este de^inerea actului de 
reglementare in domeniul protectiei mediului, respectiv a acordului de 
mediu.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului necesara pentru 
objinerea acordului de mediu este o procedura complexa care se deruleaza 
pe o perioada mare de timp deoarece implica respectarea anumitor termene 
impuse de legislatia na^ionala (Legea nr. 292/2018 privind evaluarea 
impactului anumitor proiecte publice §i private asupra mediului), cat si de 
legislafia europeana (Directiva 52/2014/UE de modificare a Directivei 
2011/92/UE privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si 
private asupra mediului).

Avand in vedere durata procedurii de objinere a acordului de mediu, cat 
§i termenul impus prin actul adilional la contractul de finantare pentru 
proiectul „Pod peste Prut la Ungheni”, consideram ca este necesara 
aprobarea derogarii solicitate in eel mai scurt timp posibil.

De asemenea, trebuie tinut cont ca pentru implementarea acestor 
proiecte, ulterior obtinerii acordurilor de mediu, este necesara realizarea 
proiectelor tehnice ceea ce implica etape precum preg^ire documentatii de 
atribuire, derulare proceduri de atribuire a contractelor de proiectare si 
executie, etape care presupun timpi mari de derulare.
Subliniem faptul ca implementarea proiectelor va conduce la reducerea

A.

numm*ului de accidente §i la imbunMatirea sigurantei traficului. In acelasi 
timp va contribui la reducerea timpului de tranzit si la reducerea 
consumului de combustibil si implicit la reducerea emisiilor de poluanti in 
atmosfera.

Starea de fapt cuantificabila este determinata dupa cum3.
urmeaza:
A

In prezent cadrul legal nu permite realizarea lucrarilor de infrastructure 
rutiera m cadrul ariilor protejate de interes national. Prin implementarea 
modificarilor legislative propuse se obfine o derogare punctuala pentru 
realizarea de lucrari in cadrul ariilor protejate de interes national pe baza 
acordurilor de mediu ob^inute, astfel incat nu mai exists riscul pierderii 
finanjerii pentru „Podul peste Prut la Ungheni” §i de asemenea poate fi 
obfinuta finantare din fonduri europene nerambursabile pentru Autostrada 
Ia§i-Targu Mure§. ^
Conform contractelor de finantare din fonduri externe neranibursabile/ 
valorile aprobate pentru realizarea documentatiilor tehnico-econOniice sunt:

- 950.452,14 lei pentru „Podul peste Prut la Ungheni”, din care



572.850,34 lei valoare eligibiia nerambursabila;
- 22.582.527,59 lei pentru „Autostrada Tg. Mure§-Tg. Neamt” din care 

16.270.385,74 lei valoare eligibila nerambursabila.
C.N.A.I.R. a estimat cS valoarea pentru executia lucrarilor de constructie a 
Autostrazii Ia§i - Targu Mures este de 8 mid euro. Oblinerea fmant^ii din 
fonduri europene nerambursabile va conduce la realizarea de economii la 
bugetul de stat.__________________________________________________

Prezentul proiect de act normativ nu se refera la acest domeniu.1^. in cazul
proiectelor de 
acte normative 
care transpun 
legisla|ie 
comunitarS

creaza 
cadrul pentru 
aplicarea 
directa 
acesteia

sau

a

2.Schimbari
preconizate

Prezentul proiect de act normativ vizeaza:
Completarea, dupa art. 1 din Legea nr. 291/2018 cu un nou 

articol, art. 1^ din care sa reiasa faptul ca Autostrada Unirii cuprinde doua 
tronsoane de autostrada: Autostrada Targu Mures - Targu Neamt si 
Autostrada Targu NeamJ - Ia§i - Ungheni si un pod peste raul Prut in zona 
Ungheni.

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 Ordonanla de urgen^a 
a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei §i faunei salbatice, aprobatS cu 
modificm §i complet&'i prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile §i 
complet&'ile ulterioare, dezvoltarea obiectivului de investilii Autostrada 
Unirii in zona tronsonului Ditr^ - 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 
defmitiva sau temporara din circuital agricol §i silvic. De asemenea, alin. 
(2) din art. 4\ va prevedea faptul ca dispoziliile prevazute la alin. (1) se 
aplica de autoritalile competente pentru protec^ia mediului cu privire la 
procedura de evaluare a impactului asupra mediului §i procedura de 
evaluare adecvata pentru obiectivul de investitii Autostrada Unirii.________
Autostrada Unirii, incluzand tronsoanele Targu Mures - Targu Neamt, 
Targu Neamt - Ia§i - Ungheni si Podul peste Prut la Ungheni este inclusa in 
Masterplanul General de Transport al Romaniei. Aspectele^lehnice, 
financiare, juridice §i organizatorice referitoare la construirea^ exploatarea, 
intretinerea §i repararea podului rutier de frontier^ peste^feul PruT vOr^fi 
reglementate printr-un acord interguvernamental intre/c^Rdmania^ si] 
Republica Moldova. |q'X ^

3.Alte
informalii
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Secfiunea 3.
ImpactuI socio-economic al proiectului de act normativ

l.Impactul
macroeconomic

Proiectul de act normativ va contribui la imbunatStirea 
conditiilor macroeconomice in zona, cu impact transfrontalier, 
prin cre^terea oportunitatilor de afaceri §i crearea de locuri de 
munc^ si suslinerea dezvolt^ii regionale.__________________

Proiectul de act normativ nu se refera la acest domeniu.ImpactuI asupra 
mediului concurential §i 
domeniul ajutoarelor de
stat
2.1mpactul asupra 
mediului de afaceri

Proiectul de act normativ va contribui la crearea de 
conditii favorabile pentru investitii §i pentru sporirea 
schimburilor comerciale, inclusiv prin crearea unei noi 
conexiuni directe Romania-Republica Moldova.____________

Proiectul de act normativ nu se refera la acest domeniu.2^ ImpactuI asupra 
sarcinilor administrative

1? ImpactuI asupra 
intreprinderilor mici §i 
mijlocii

Proiectul de act normativ nu se refera la acest domeniu.

S.Impactul social Proiectul de act normativ are impact social pe termen 
lung pozitiv §i de durata, favorabil mobilitatii cetalenilor §i 
care contribuie la aprofundarea contactelor inter-umane si a 
schimburilor socio-culturale.

De asemenea, va facilita reactiile rapide ale 
autoritatilor din Romania §i Republica Moldova in cazul unor 
situatii de urgen^a ^i rise legate de securitatea alimentelor sau 
gestionarea situatiilor de urgenta legate de bolile animalelor cu 
impact asupra vietii oamenilor.

4.ImpactuI asupra 
mediului

Proiectul de act normativ nu are impact semnificativ 
asupra mediului.

In cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului §i a procedurii de evaluare adeevata vor fi stabilite 
masuri pentru prevenirea / reducerea / eliminarea impactului 
asupra mediului.

S.Alte informatii Nu au fost identificate.

Sec^iunea 4,
ImpactuI financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt,
____________pentru anul curent, cat $i pe termen lung (pe 5 ani)____________

- mii lei -
TMedia-^. 
'pe;5 arii.Indicatori Anul curent Urmatorii 4 ani

A
’■ :.-i .X\1 2 43 5

1. Modificari ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:
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a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigur&*ilor sociale de stat:
(i) contributii de asigurari
2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri servicii
c) bugetul asigur^ilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea cre^terii 
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificarilor veniturilor §i/sau 
cheltuielilor bugetare
Alte informatii Nu au fost identificate.

Sec^iunea 5.
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

l.Masuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act normativ
a) acte normative in vigoare ce vor fi modificate 
sau abrogate, ca urmare a intrarii in vigoare a 
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi elaborate in
vederea implementarii noilor dispozitii._______

Proiectul de act normativ urm^e^te 
modificarea si completarea Legii nr. 
291/2018 privind aprobarea obiecti^lur 
de investi|ii Autostrada Ia§i7TargU' 
Mures, Autostrada Unirii. '

' jj' f
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1^. Compatibilitatea proiectului de act normativ 
cu legisla^ia in domeniul achizitiilor publice
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 
legisla^ia comunitara in cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare

Proiectul de act nonnativ nu se refera la 
acest domeniu.
Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest domeniu.

3. Masuri normative necesare aplicarii directe a 
actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest domeniu.

4. Hotarari al Cur^ii de Justitie a Uniunii 
Europene

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest domeniu.

5. Alte acte normative §i/sau documente 
intemalionale din care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest domeniu.

6. Alte informatii Nu au fost identificate.

Sectiunea 6.
Consuitarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

Informalii privind procesul de consultare 
cu organizalii neguvemamentale, institute de 
cercetare §i alte organisme implicate.

1. Proiectul de act normativ a fost supus 
publicarii pe site-ul Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii §i 
Comunicatiilor.

Fundamentarea alegerii organizajiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum §i a modului 
in care activitatea acestor organiza^ii este legata 
de obiectul proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la2.
acest domeniu.

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest domeniu.

Consuitarile organizate cu autoritatile 
administratiei publice locale, in situalia in care 
proiectul de act normativ are ca obiect activitaji 
ale acestor autoritliti, in condiliile Hot^arii 
Guvemului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale 
autoritaplor administratiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative

3.

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest domeniu.

Consuitarile desfa§urate in cadrul 
comisiilor interministeriale, in conformitate cu 
prevederile Hot^arii Guvemului nr. 750/ 2005 
privind constituirea consiliilor interministeriale 
permanente  

4.

5. Informatii privind avizarea de catre
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ a fost avizat 
favorabil de Consiliul Legislativ, prin 
avizul nr. 626/2020.

A
'C.\

6. Alte informatii Nu au fost identificate.

' ' /



Sec^iunea 7.
Activitafi de informare publica privind elaborarea §i implementarea proiectului

de act normativ

1. Informarea societajii 
civile cu privire la necesitatea 
elabormi proiectului de act 
normativ.

Conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 
transparenja decizionala in administra^ia publica, 
republicata.

Informarea2. societajii 
civile cu privire la eventualul 
impact asupra mediului in 
urma implement^ii proiectului 
de act normativ, precum §i 
efectele asupra sanatatii 
securita^ii cetatenilor sau 
diversita^ii biologice.

Proiectul de act normativ a fost supus publicmi pe 
site-ul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii §i 
Comunicatiilor.
Proiectul de act normativ nu are impact semnificativ 
asupra mediului. In cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului §i a procedurii de 
evaluare adecvata vor fi stabilite masuri pentru 
prevenirea / reducerea / eliminarea impactului 
asupra mediului.

3. Alte informatii Nu au fost identificate.

Secfiunea 8.
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autoritafile administrafiei publice centrale 
§i/sau locale - infiinlarea unor noi 
organisme sau extinderea competen|elor 
institutiilor existente

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest domeniu.

2. Alte informatii Nil au fost identificate.



Fata de ceie prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgenfa a Guvernului pentru completarea Legii nr. 291/2018 privind 
aprobarea obiectivului de investitii Autostrada Ia§i - Targu Mure§, Autostrada Unirii, pe 
care il supunem Parlamentului spre adoptare.
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