
GUVERNUL ROMANIEI 

ORDONAN JA DE URGENTA
pentru completarea Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investitii 

Autostrada la^i - Targu Mures, Autostrada Unirii

Avand in vedere faptul ca proiectele strategice de transport sunt investitii publice 

de importanta majora pentru Romania §i reprezinta o prioritate in ceea ce prive^te 

absorbtia fondurilor structurale in sectorul transport, data fiind importanta acestora in 

ansamblul economiei na|ionale, cu efecte directe asupra potentialului de dezvoltare a 

economiei nationale;
Avand in vedere ca proiectele de infrastructure de transport de interes national 

asigura conectivitatea cu reteaua na|ionala de transport, coridoarele de transport europene, 
contribuind la cre§terea mobilita^ii populatiei §i a marfurilor, influentand in mod direct 
relajiile economice §i dezvoltarea mediului de afaceri la nivel nafional;

A

Intrucat se impun masuri pentru asigurarea unui sistem de transport durabil §i 
eficient care sa conduca la o dezvoltare echilibrata a tuturor modurilor de transport in 

concordance cu cerinjele economice, sociale de mediu;
Pomind de la faptul ce un obiectiv de investitii in infrastructura rutiere conduce la 

reducerea discrepantelor regionale si la coeziune inter-regionaie;
A

Intrucat implementarea unei infrastructuri rutiere rapide este in mesure se reduce 

numerul de accidente grave se imbuneteteasce siguranta §i senetatea participant! lor la 

trafic;
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Luand in considerare ca imbunatatirea calita|ii vietii populajiei se realizeaza prin 

investifii publice in proiecte de dezvoltare modemizare a retelei de transport care sa 

genereze cre§tere economica, crearea de locuri de munca §i care sa ii permita Romaniei 
sa concureze pe plan international reprezinta un obiectiv major de interes public;

Pomind de la faptul ca implementarea proiectelor de investitii publice implica 

uneori §i executarea unor lucrari in perimetrul unor arii naturale protejate de interes 

national/intemational;

Avand in vedere necesitatea cre^ii unei cai de comunicatie modeme cu implicatii 
in dezvoltarea regionala a zonei, a fluidizmi traficului, a devierii traficului de tranzit, 

cresterii sigurantei utilizatorilor, mic§orarea timpilor de parcurs, scaderea poluarii la toate 

nivelurile in zonele in prezent tranzitate;
Avand in vedere ca lipsa unei infrastructuri rutiere adecvate are efecte negative 

asupra economiei §i transportatorilor auto prin cre^terea timpilor §i costurilor de transport 
pe tronsonul respectiv, prin cre§terea consumului de carburant, precum §i prin m^irea 

costurilor legate de intrefinerea §i repararea mijloacelor de transport;

Luand in considerare faptul ca dezvoltarea legaturii Moldovei cu Transilvania este 

o prioritate, aceasta fiind in momentul de fa^a deficitara, cu trasee sinuoase §i declivitafi 
mari la traversarea Carpatilor §i ca Autostrada Ia§i - Targu Mure§, dQnnxmX^ Autostrada 

Unirii, pe termen mediu §i lung, va oferi si un grad mare de atractivitate pentru traficul 
international de tranzit ce se va desfa^ura intre coridoarele PAN Europene;

Avand in vedere necesitatea adoptarii in regim de urgen^a a unor masuri de 

exceptare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habltatelor naturale, a florei §i faunei 
salbatice, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile §i 

completarile ulterioare, in ceea ce prive^te utilizarea terenurilor amplasate in arii naturale 

protejate de interes national in scopul evitarii blocajelor in derularea procedurii de 

evaluare a impactului asupra mediului §i obtinerea actelor de reglementare;



Lu^d in considerate starea de fapt obiectiva a situatiei extraordinare, reprezentata 

de faptul ca adoptarea acestor masuri de exceptare de la legislatia in domeniul protectiei 

mediului conduce la reducerea discrepanfelor regionale la coeziunea inter-reglonala;
Avand in vedere ca realizarea Autostrazii lasi-Targu Mures ce include §i podul 

peste Prut la Ungheni este condifionata de obfinerea actelor de reglementare in domeniul 
protecfiei mediului, respectiv a acordurilor de mediu, iar conform legislajiei in vigoare, 
actele nu pot fi ob|inute deoarece proiectele implica ocuparea unor suprafete din cadrul 
ariilor protejate de interes national;

Avand in vedere faptul ca derogarea de la dispoziliile art. 23 alin. (2) §i ale art. 27 

alin. (1) din Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr. 57/2007, aprobata cu modificari §i 
completari prin Legea nr. 49/2011, cu modific^ile §i completarile ulterioare, este 

necesara pentru realizarea obiectivului, astfel incat, Romania sa i§i respecte angaj amentele 

Internationale asumate cu Republica Moldova, dar §i pentru asigurarea legaturii cu Europa 

pe partea de Vest, conexiune necesara in contextul imbunatatirii traficului international §i 

national, concurand in acest sens la dezvoltarea atat in plan economic, cat si social;
Tinand cont de starea de fapt independenta de voinfa Guvemului a situatiei 

extraordinare, determinata de imposibilitatea obtinerii acordurilor de mediu conform 

legislafiei in vigoare, respectiv faptul ca scoaterea definitiva sau temporara din circuital 
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 

realiza numai pentm obiective care vizeaza asigurarea securitatii nafionale, a securitafii 
sanatatii oamenilor §i animalelor sau pentm obiectivele destinate cercetarii stiintifice si 
bunei administrari a ariei naturale protejate;

Jinand seama de faptul ca, potrivit ghidului solicitantului, o condifie obligatorie 

pentm accesarea finantarii pentm proiectare §i executie este detinerea actului de 

reglementare in domeniul protecfiei mediului, respectiv a acordului de mediu, iar

procedura de evaluare a impactului asupra mediului necesara pentm obtinerea acordului" 

de mediu este o procedura complexa care se demleaza pe o perioada ma^ejd^^^iifip'^^/^^



deoarece implica respectarea anumitor temiene impuse de legislajia nationala (Legea nr. 
292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice §i private asupra 

mediului), cat §i de legislatia europeana (Directiva 52/2014/UE de modificare a Directivei 

2011/92/UE privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice §i private asupra 

mediului);

Avand in vedere durata procedurii de obtinere a acordului de mediu, cat si termenul 
impus prin actul aditional la contractul de fmanfare pentru proiectul „Pod peste Prut la 

Ungheni”, precum faptul ca ulterior oblinerii acordurilor de mediu, realizarea 

proiectelor tehnice impHca etape precum pregatire documentafii de atribuire, derulare 

proceduri de atribuire a contractelor de proiectare §i execufie, etape care presupun timpi 
mari de derulare;

Luand in considerare starea de fapt cuantificabila a situafiei extraordinare 

determinata de faptul ca neimplementarea in regim de urgenfa a modificarilor legislative 

propuse genereaza consecin|e negative asupra obtinerii fmanfarilor din fonduri europene, 
care pot conduce chiar la riscul pierderii finanjarii, in prezent valoarea estimata pentru 

execujia lucr^ilor de constructie a Autostrazii Ia§i - Targu Mure§ flind de 8 mid euro;
Luand in considerare faptul ca neadoptarea derogarii de la dispozitiile Ordonanjei 

de urgenja a Guvemului nr. 57/2007, aprobata cu modific^i §i complete! prin Legea nr. 

49/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare, are efecte negative §i asupra 

calendarului de implementare a proiectului de infrastructura vizat, raportat la faptul ca 

pentru obiectivul „Pod peste Prut la Ungheni” in vederea realizarii documentatiei tehnice 

a fost semnat un contract de finanjare din fonduri exteme nerambursabile a ctoi data de 

finalizare a perioadei de implementare este 31 decembrie 2020, iar pentru obiectivul 
„Autostrada Tg. Mure§ - Tg. Neamt”, data de finalizare este 30 aprilie 2021;

Jinand corit de faptul ca, urgenfa adoptarii prezentelor masuri legislative este 

determinata de faptul ca in prezent cadrul legal nu permite realizarea lucrarilor de 

infrastructura rutiera in cadrul ariilor protejate de interes national, iar prin implementarea-^ 

modificm*ilor legislative propuse se obtine o derogare punctuala pentru real'iz¥ma^Je<§v^ -



lucrari in cadrul ariilor protejate de interes nafional pe baza acordurilor de media ob|inute, 

astfel incat nu mai exista riscul pierderii fmanfmi pentru „Podul peste Prut la Ungheni” 

si de asemenea poate fi obtinuta finantare din fonduri europene nerambursabile pentru 

Autostrada Ia§i-Targu Mure§;

Avand in vedere faptul ca potrivit contractelor de fmanjare din fonduri exteme 

nerambursabile, valorile aprobate pentru realizarea documenta^iilor tehnico-economice 

sunt:

- 950.452,14 lei pentru „Podul peste Prut la Ungheni”, din care 572.850,34 lei 
valoare eligibila nerambursabila;

- 22.582.527,59 lei pentru „Autostrada Tg. Mure§-Tg. Neamf” din care 

16.270.385,74 lei valoare eligibila nerambursabila;
Tinand cont de faptul ca prezenta ordonanta de urgenja prive§te un interes public 

general, deoarece, implementarea proiectelor va conduce la reducerea numarului de 

accidente §i la imbunatatirea siguranfei traficului §i in acela§i timp va contribui la 

reducerea timpului de tranzit, la reducerea consumului de combustibil §i implicit la 

reducerea emisiilor de poluanti in atmosfera;
Avand in vedere faptul ca proiectele de infrastructura transeuropeana de transport 

vizeaza interesul public §i strategic §i constituie o prioritate pentru relansarea economiei 
nafionale, masurile pentru accelerarea implementarii acestora reprezentand o situa^ie de 

urgen^a §i extraordinara;

f ■

A

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata.

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.



Articol unic - Legea nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investilii 
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:

Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, art. cu urmatorul1.
cuprins:

,Art. - Autostrada Unirii cuprinde doua tronsoane de autostrada; Autostrada 

Targu Mure§ - Targu Neamt §i Autostrada Targu NeamJ - Iasi - Ungheni si un pod peste 

raul Prut.”

Dupa articolul 4 se introduce un nou articol, art. 4^, cu urmatorul2.

cuprins:
„Art, 4^- (1) Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (2) §i ale art. 27 alin. (1) 

din Ordonan^a de urgenla a Guvemului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

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

modificari §i completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile ^i completarile ulterioare, 
dezvoltarea obiectivului de investijii Autostrada Unirii in zona tronsonului Ditrau - Targu 

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

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

national, respectiv pentru acest obiectiv de investifii se va face scoaterea defmitiva sau 

temporara din circuitul agricol §i silvic.

(2) Dispoziliile alin. (1) se aplica de autoritatile competente pentru 

protectia mediului cu privire la procedura de evaluare a impactului 
asupra mediului inclusiv procedura de evajuare adecvata pentru obiectivul de investitii
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Autostrada Unirii.

LUDO

Contrasemneaza:

Ministrul transporturilor, infrastructurii comunicafiilor
\Lucj an Wicolae Bode(

Ministrul mediului, apelor §ilpMurilor
Costd Alexe
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