
EXPUNERE DE MOTIVE

Sec|iunea 1.
Titlul proiectului de act normativ

LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind schimbarea 
titularului dreptului de administrare asupra unei parfi dintr-un imobil, aflat in domeniul 
public al statului, in vederea realizarii de catre Compania Na^ionala de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investi^ii „Drum expres Craiova-Pite^ti si 

________________  legaturile la drumurile existente’% tronsonu! 1_________________

Secfiunea 2.
Motivele emiterii actului normativ

1. Descrierea
situa^iei
actuale

Proiectele de infrastructura de transport sunt investijii publice de 
importanta strategics pentru Romania, care asigura conectivitatea cu coridoarele 
de transport europene §i cre§terea mobilitatii populatiei §i a marfurilor, 
influenjand in mod direct rela^iile economice §i dezvoltarea mediului de afaceri 
la nivel national.
Re^elele de transport sunt interconexiuni transeuropene care contribuie la 
imbunatatirea liberei circulatii a persoanelor, bunurilor §i la promovarea coeziunii 
economice, sociale §i teritoriale §i contribuie la realizarea unei economii de pia^a 
competitive.
A

In cadrul general al politicii Guvernului, asigurarea §i susjinerea unei 
infrastructuri adecvate dezvoltarii obiectivelor socio-economice prin 
modernizarea, dezvoltarea §i administrarea eficienta a sectorului rutier, cu accent 
pe extinderea numarului de autostrSzi, modernizarea §i largirea drumurilor 
existente, a podurilor §i a tuturor facilitatilor aferente, reprezintS o necesitate. 
Drumurile publice din Romania reprezinta o components principals a sistemului 
national de transport §i constituie obiectul exclusiv al proprietStii publice.

Printre proiectele de infrastructurS de transport de interes national, 
obiectivul de investitie ’’Drum Expres Craiova ~ Pite^ti §i legSturile la drumurile 
existente”, are o importantS deosebitS, realizarea obiectivului prezintand avantaje 
tehnice, economice §i sociale, mtrucat reduce timpii de parcurs, costurile de 
exploatare a vehiculelor, spore§te gradul de confort al populatiei diminuand 
poluarea mediului in interiorul localitStilor §i nu in ultimul rand ajutS la 
accelerarea dezvoltarii socio - economice a zonei, precum §i reducerea numSrului 
de accidente.

Obiectivul de investitie de utilitate publics ’’Drum expres Craiova - Pite§ti 
§i legSturile la drumurile existente” tronsonul 1 afecteazS imobilele situate pe raza 
UAT Craiova, Piele^ti, Gherce§ti §i Robane§ti din judetui Dolj.

Identificarea imobilelor afectate se face prin raportare la Coridorul de 
expropriere, care conform prevederilor art. 9 alin. (5^) din Legea nr. 255/2010. cu 
modificarile §i completSrile ulterioare, include lista imobilelor ^^gropriate, 
precum §i lista imobilelor proprietate publics.

Identificarea imobilelor afectate §i intocmirea listelor m
(proprietate privatS si proprietate publica) s-a realizat in/fe , ^ __
prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010, cu modificanfefecfeilet^i^i



ulterioare, pe baza evidentelor Agenjiei Nationale de Cadastru §i Publicitate 
Imobiliara sau ale unitatilor administrativ-teritoriale.

In Lista cu imobilele proprietate public^ afectate, situate pe raza UAT 
Gherce§ti, la poz 1 se regase^te §i imobilul inscris in CF 31383 aflat in 
administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Simnic Craiova, imobil 
din care suprafaja de 1925 mp este afectata de Coridorul de expropriere (suprafata 
de 1.925 mp se afla sub coridor). Lista cu imobilele proprietate publica afectate 
de pe raza UAT Gherce§ti a fost insusita de Prmaria Ghercesti, in conditiile Legii 
nr. 255/2010, cu completarile §i modificarile ulterioare.

Ulterior intocmirii documentafiei aferente, Guvernul Romaniei a adoptat 
Hot^&*ea Guvernului nr 204/2019, prin care:

s-a aprobat amplasamentul - coridorul de expropriere al lucrSrii de utilitate 
publica de interes national "Drum expres Craiova - Pite^ti si legaturile la 
drumurile existente", tronsonul 1, aflate pe raza localitatilor Craiova, Ghercesti, 
Pielesti §i Robane^ti, din judetul Dolj, potrivit planului de amplasament/hartii 
topografice prevazut(e) in anexa nr. 1 *).
ii) s-a aprobat declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor 
proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucr^ii de utilitate 
publica de interes national "Drum expres Craiova - Pite^ti §i legaturile la 
drumurile existente", tronsonul I, aflate pe raza localitatilor Craiova, Ghercesti, 
Pielesti §i Robanesti, din judejul Dolj.

Ulterior, a fost emisa Decizia de expropriere nr. 789/2019 act care, 
conform art. 9 alin. (2) din Legea nr. 255/2010, cu modificarile §i completarile 
ulterioare „constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil, atat 
impotriva celor expropria^i, cat si impotriva celor care pretind un drept legat de 
bunul imobil expropriat, pana la solujionarea defmitiva §i irevocabiia a litigiului 
legat de proprietatea bunului imobil expropriat. Contesta{ia asupra deciziei de 
expropriere nu suspenda transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor 
imobile in cauza.”

Urmare emiterii Deciziei de expropriere nr. 789/2019, s-a operat 
intabularea dreptului de proprietate al Statului Roman §i a dreptului de 
administrare al CNAIR asupra coridorului de expropriere in suprafata de 148.342 
mp, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 204/2019, situat pe raza UAT 
Ghercesti. Aceasta operatiune s-a realizat in baza incheierii de carte funciara nr. 
127928/20.06.2019 §i a Extrasului de Carte Funciara nr 127928/20.06.2019, 
emise de catre OCPI Dolj, BCPI Craiova, Coridorul de expropriere primind 
numar cadastral 35295.

Conform acestor documente, intabularea coridorului de expropriere cu 
Numar Cadastral 35295 a operat §i asupra imobilului inscris in CF 31383 (aflat 
in administrarea Stajiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Simnic Craiova), 
prin notarea suprapunerii cu acest imobil la Punctul B3 din Extrasul de Carte 
Funciara nr 127928/20.06.2019.

i)

Ulterior, conform art. 11 alin. (1) din Legea nr. 255/2010^^^^J^arile 

§i completarile ulterioare, expropriatorul Statul Roman 
intocmit „Documentatiile cadastrale pentru imobilele afecptg,^^afidh-^fain



vedere §i dispozifiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, 
republicata, cu modificarile completarile ulterioare”.

Documentatia cadastrala aferenta imobilului inscris in CF 31383 (aflat in 
administrarea Sta|iunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Simnic Craiova), a fost 
avizata §i receptionata de catre OCPI Dolj prin fncheierea nr. 219114/10.10.2019, 
incheiere care atesta la randul sau ca suprafata de 1.925 mp din imobilul inscris 
in CF 31383 se suprapune cu Coridrul de expropriere care are Numarul Cadastral 
35295 §i care a fost inscris in CF pe numele Statului Roman.

A

In conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din Legea nr. 255/2010, cu 
modificm'ile §i completarile ulterioare, au fost intreprinse demersurile necesare §i 
a fost inaintata pe circuital de avizare prezenta Ordonanta de urgen^a a 
Guvernului pentru schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei 
parti dintr-un imobil, aflat in domeniul public al statului, in vederea realiz^ii de 
catre Compania Na^ionala de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a 
obiectivului de investitii „Drum expres Craiova-Pitesti §i legaturile la drumurile 
existente”, tronsonul 1.

Conform Extrasului de Carte Funciara dreptul de proprietate al statului 
roman, respectiv dreptul de administrare al Academiei de ^tiinje Agricole §i 
Silvice „Gheorghe lonescu - Sise§ti” - Staliunea de Cercetare Dezvoltare 
Agricola §imnic Craiova a fost inscris in Cartea Funciara, in baza Sentintei civile 
nr. 10832/22.09.2014, pronunjata de judecatoria Craiova, in dosarul nr. 
37984/215/2013.
Pentru realizarea lucrarilor aferente obiectivului de investitie ’’Drum Expres 
Craiova - Pite^ti §i legaturile la drumurile existente”, pentru tronson 1, este 
necesar a se ocupa o suprafata de teren de 1.925 mp, aflata in proprietate publica 
a statului §i in administrarea Academiei de §tiinfe Agricole §i Silvice „Gheorghe 
lonescu - Sise§ti” - Staliunea de Cercetare Dezvoltare Agricola §imnic.
Pentru obtinerea suprafejel de 1.925 mp necesare lucrarilor aferente obiectivului 
de investitie ’’Drum Expres Craiova - Pite§ti §i legaturile la drumurile existente”, 
pentru tronson 1, se impune schimbarea titularului dreptului de administrare, 
respectiv trecerea din administrarea Academiei de §tiinle Agricole §i Silvice 
„Gheorghe lonescu - Sise§ti” - Sta^iunea de Cercetare Dezvoltare Agricola 
§imnic, in administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii §i 
Comunicafiilor. Avand in vedere faptul ca operatiunea de schimbare a titularului 
dreptului de administrare implica §i modificarea anexei nr. 3.7 din Legea nr. 
45/2009 privind organizarea §i funcfionarea Academiei de ^tiinfe Agricole §i 
Silvice „Gheorghe Ionescu-§i§e§ti” §i a sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii §i industriei alimentare, cu modificarile si 
completarile ulterioare, este necesara adoptarea acestor masuri sub forma 
ordonanfei de urgenfa a Guvernului, nu prin raportare la dispozifiile art. 867 
alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile 
ulterioare, al art. 28 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 
cauza de utilitate publica, necesara realiz§rii unor obiective de int^fS*^aJipnal, 
judetean §i local, cu modificarile §i completarile ulterioare, pre^^^i^yi?:5^288 
alin. (1) din Ordonanfa de urgenta a Guvernului nr. 57/20|^^'n^lp3^|^^jil 

administrativ, cu completarile ulterioare._____________Ir .



Pentru acest proiect de infrastructura de transport este necesara reglementarea 
acestei masuri in regim de urgenja, deoarece au fost demarate lucrarile de execu^ie 

pentru evitarea unor eventuate depasiri ale termenelor contractuale, care pot da 
dreptul antreprenorilor sa emita revendicari, in special financiare.
Neadoptarea masurilor propuse poate conduce la blocarea implementarii 
obiectivul de investi|ie ’’Drum Expres Craiova - Pite^ti legaturile la drumurile 
existente”, tronsonul 1.
De asemenea este imperios necesara respectarea etapelor investitionale aferente 
anului 2020 pentru execu^ia obiectivului de investitii Drum expres Craiova-Pite§ti 

legaturile la drumurile existente”, tronsonul 1. intarzierea implementarii 
proiectelor de infrastructura transeuropeana de transport are impact direct asupra 
pierderii de sume alocate Romaniei prin Programul Operational Infrastructura 
Mare, context in care se impune reglementarea in regim de urgen^a a unor masuri 
pentru diminuarea acestei categorii de rise.
Proiectele de infrastructura transeuropeana de transport vizeaza interesul public 
§i strategic si constituie o prioritate pentru economia nafionaia, masurile pentru 
accelerarea implementarii acestora reprezentand o situa^ie de urgen^a §i 
extraordinara. Aceste elemente vizeaza interesul general public §i constituie 
situatii de urgen^a §i extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata. 
Mentionam faptul ca, pentru efectuarea transferului dreptului de administrare a 
fost emis acordul Stajiunii de Cercetare Dezvoltare Agricola §imnic, in acest 
sens, prin adresa nr. 2857/30.09.2019.
Avand in vedere exigentele statuate de normele legale in vigoare, dar §i prin 
deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei, referitoare la justificarea situatiei 
extraordinare a oricarei ordonante de urgenja a Guvemului, precizam faptul ca 
prezentul proiect de act normativ intrune§te conditia mai sus men|ionata, tinand 
cont de urmatoarele aspecte:

Starea de fapt obiectiva este determinata de faptul ca prin prezentul proiect 
de act normativ se urmare^te crearea cadrului legal necesar pentru schimbarea 
titularului dreptului de administrare, respectiv trecerea din administrarea 
Academiei de ^tiinje Agricole §i Silvice „Gheorghe lonescu - Sise§ti” - Sta^iunea 
de Cercetare Dezvoltare Agricola $imnic, in administrarea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii §i Comunica^iilor pentru imobilul, aflat in 
proprietate publica a statului, in suprafata de 1.925 mp, in scopul realizarea 
lucrarilor aferente obiectivului de investitie ’’Drum Expres Craiova - Pitesti §i 
legaturile la drumurile existente”, pentru tronson 1.

Starea de fapt indevendenta de vointa Guvemului este determinata de 
urmatoarele aspecte;
In prezent, imobilul in suprafata totaia de 1.925 mp se afla in administrarea 
Academiei de ^tiinje Agricole §i Silvice „Gheorghe lonescu - Sise§ti” - Stajiunea 
de Cercetare Dezvoltare Agricola §imnic, iar bunurile aflate in administrarea 
acestei institutii sunt reglementate prin Legea nr. 45/2009 privind organizarea §i 
functionarea Academiei de §tiinte Agricole §i Silvice „Gheorghe Ionpeug§i§^§ti” 
§i a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturi^U^^ajlSifiK^i 
industriei alimentare, cu modificarile $i eompletarile ulterioaref^^ru ^pjer^re^

7.

2.



schimbarii dreptului de administrare asupra imobilului este necesar a se modifica 
§i anexei nr. 3.7 din Legea nr. 45/2009.
Avand in vedere faptul ca schimbarea titularului dreptului de administrare implica 
§i modificarea anexei nr. 3.7 la Legea nr. 45/2009, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, aceasta opera^iune se poate reglementa legal prin intermediul 
ordonan^ei de urgenfa a Guvemului, §i nu prin raportare la dispozitiile art. 867 
alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile 
ulterioare, al art. 28 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 
cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, 
jude^ean §i local, cu modificarile §i completarile ulterioare, precum §i al art. 288 
alin. (1) din Ordonanta de urgent^ a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu complet^ile ulterioare.

Starea de fapt cuantificabila este determinate dupa cum urmeaza:
Pentru acest proiect de infrastructure de transport este necesare reglementarea 
acestei mesuri in regim de urgenje, deoarece au fost demarate lucrarile de execujie 
si pentru evitarea unor eventuale depa^iri ale termenelor contractuale, care pot da 
dreptul antreprenorilor sa emita revendiceri, in special fmanciare,
Neadoptarea mesurilor propuse poate conduce la blocarea implementerii 
obiectivul de investijie "Drum Expres Craiova - Pite^ti §i legeturile la drumurile 
existente”, tronson 1
Finanfarea proiectului de construcjie a drumului expres Craiova - Pite§ti este 
prevazute a se realiza in cadrul Programului Operational Infrastructure Mare 
2014-2020, avand ca perioade de eligibilitate a cheltuielilor pane la data de 
31.12.2023. In acest context, pentm evitarea decomiterii fondurilor 
nerambursabile, in cuantum de 5,5 miliarde lei, inclusiv TV A, din care 4,67 
miliarde lei reprezinte cheltuieli eligibile, este imperios necesare parcurgerea in 
regim de urgen^e a etapelor administrative avand ca scop asigurarea frontului de 
lucru pentru realizarea lucrerilor de infrastructure rutiere in perioada de 
eligibilitate.”
De asemenea, intarzierea implementerii proiectelor de infrastructure 
transeuropeane de transport, inclusiv al obiectivului "Drum Expres Craiova - 
Pite§ti §i legeturile la dmmurile existente”, tronson 1 are impact direct asupra 
pierderii de sume alocate Romaniei prin Programul Operational Infrastructure 
Mare.

3.

L. in cazul
proiectelor de 
acte normative 
care transpun 
legislatie 
comunitara sau 
creaza cadrul 
pentru aplicarea 
directa a acesteia

ProiectuI de act normativ nu se refere la acest domeniu.

2.Schimb^i
preconizate

Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea:
- schimberii titularului dreptului de administrare asupra un^p.efS^iiltr^n 

imobil, aflat in domeniul public al statului, in vederea 
Compania Na^ionaie de Administrare a Infrastructurii



obiectivului de investijii „Drum expres Craiova-Pitesti si legaturile la drumurile 
existente”, tronsonul 1;

- modificarea Anexei nr, 3.7 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea §i 
functionarea Academiei de §tiinte Agricole §i Silvice „Gheorghe Ionescu-§i§e§ti” 
§i a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii §i 
industriei alimentare, cu modificarile si complet^ile ulterioare.______________
Din informatiile furnizate de catre Academia de ^tiin^e Agricole §i Silvice 
„Gheorghe lonescu - Sise§ti” - Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola 
Simnic, prin adresa nr. 2857/30.09.2019, rezulta urmatoarele:

suprafa^a de teren de 1.925 mp care face obiectul prezentului act normativ, 
are o valoare de inventar de 3.139,68 lei, parte din talaua nr. 41, parcela 472/10, 
avand nr. cadastral 975, inscris in CF nr. 31383 - Ghercesti §i care face parte din 
terenul in suprafata de 2.155,5393 ha avand numarul de inventar MFP 116968, 
a§a cum rezulta si din anexa nr. 3.7 din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si 
functionarea Academiei de §tiinle Agricole §i Silvice "Gheorghe lonescu - 
Sise^ti" a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii §i industriei alimentare, cu modificarile §i completarile ulterioare.

suprafafa de teren care face obiectul prezentei ordonan^e de urgenta a 
Guvernului, nu face obiectul unor cereri de revendicare in baza Legii nr. 10/2001 
sau al unor contracte de concesiune, insa a facut obiectul reconstituirii dreptului 
de proprietate privata in temeiul fondului flinciar. Astfel, toate hotararile emise 
de catre Comisia Judeleana Dolj de fond funciar cu privire la terenurile 
administrate de catre SCDA §imnic pe raza UAT Ghercesti au fost anulate in 
instanta, la fel §i titlurile de proprietate emise cu incalcarea legii, in perioada de 
contestare a hotararilor de validare, in prezent fiind in derulare actiuni de 
rectificare a cartilor funciare deschise in baza inscrisurilor a ctor nulitate a fost 
constatata de catre instanlele de judecatS.

Responsabilitatea pentru realitatea datelor, necesitatea §i oportunitatea 
promov^ii prezentului act normativ apartin Ministerul Agriculturii §i Dezvoltarii 
Rurale, prin Academia de ^tiinfe Agricole §i Silvice „Gheorghe lonescu - Sise§ti” 
- Stajiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola §imnic §i Ministerul 
Transporturilor, Infrastructure §i Comunicaliilor, prin Compania Na|ionala de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A..

3.Alte
informatii

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

1. Impactul macroeconomic Prezentul act normativ nu se refera la acest domeniu.
l^Impactul asupra mediului 
concurenfial si domeniului ajutoarelor 
de stat

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
domeniu.

2. Impactul asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
domeniu. 

2^Impactul asupra sarcinilor 
administrative

Proiectul de act normativ nu 
domeniu.

2^.Impactul asupra intreprinderilor 
mici ^i mijlocii_____ _________

Proiectul de act normativ nu f§¥tf£ef®^a5'atfest 
domeniu.



3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
domeniu.

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
domeniu.

5. Alte informatii Nu au fost identificate
Sec^iunea 4.

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, 
___________ pentru anul curent, cat $i pe termen lung (pe 5 ani)___________

Indicator! UrmatoriiAnul Media pe 5
4 anicurent am

1 2 3 4 5 6 7
1. Modificari ale veniturilor 
bugetareplus/minus, din care:
a) bugetul de stat, din acesta;
(i) impozit pe profit;
(ii) impozit pe venit;
b) bugetele locale:
(i) impozit pe profit;
c) bugetul asigur^ilor sociale de 
stat:
(i)contributii de asigur^i.V
2. Modificari ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) bugetul de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal;
(ii) bunuri si servicii;
b) bugetele locale:
(i) cheltuieli de personal;
(ii) bunuri §i servicii;
c) bugetul asigurarilor sociale de 
stat:
(i) cheltuieli de personal;
(ii) bunuri ^i servicii. 
3. Impact financiar, plus/minus, din 
care:
a) bugetul de stat;
b) bugetele locale.
4.Propuneri pentru acoperirea 
cre$terii cheltuielilor bugetare
S.Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind 
fiindamentarea modificarilor 
veniturilor §i/sau cheltuielilor 
bugetare Ill
7.Alte informatii Nu au fost identificate.

1



Sectiunea 5.
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

1 .Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ;

Legea nr. 45/2009 privind organizarea §i func^ionarea 
Academiei de §tiin^e Agricole §;i Silvice „Gheorghe 
Ionescu-§i§e§ti” §i a sistemului de cercetare- 
dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii §i 
industriei alimentare.
Hotararea Guvemului nr. 1.705/2006 pentru 
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, cu modificarile §i 
complet^ile ulterioare.

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.

Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislajia in domeniul 
achizitiilor publice

Proiectul de act normativ nu se refers la acest 
domeniu.

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislatia comunitara in 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederilor comunitare

Proiectul de act normativ nu se refers la acest 
domeniu.

3. Masuri normative necesare aplicSrii 
directe a actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se refers la acest 
domeniu.

4. Hotarari ale Curtii de Justi^ie a 
Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se refers la acest 
domeniu.

5,Alte acte normative §i/sau documente 
intemationale din care decurg 
angajamente

Proiectul de act normativ nu se refers la acest 
domeniu.

6. Alte informatii Nu au fost identificate.

Secfiunea 6.
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1 .Informatii privind procesul de consultare cu 
organizatii neguvernamentale, institute de 
cercetare §i alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
domeniu.

2.Fundamentarea alegerii organizatiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum §i a 
modului in care activitatea acestor organizatii 
este legata de obiectul proiectului de act 
normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
domeniu.

3.Consultarile organizate cu autoritatile 
administratiei publice locale, in situatia in 
care proiectul de act normativ are ca obiect 
activitati ale acestor autoritati, in conditiile 
Hotararii Guvemului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
domeniu.
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asociative ale autorita|ilor administratiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative
4.Consult^ile desfa§urate in cadrul 
consiliilor interministeriale, in conformitate 
cu prevederile HG nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente 

Proiectul de act normativ nu este supus 
consult^ilor comisiilor interministeriale.

S.Informatii privind avizarea de catre
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aptore a Jml
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concuren5ei
e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil 
de Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 
648/2020.

6. Alte informatii Nu au fost identificate.

Sec^iunea 7.
Activitati de informare publica privind elaborarea $i implementarea proiectului de

act normativ

1 .Informarea societafii civile
cu privire la necesitatea elaborSiii proiectului
de act normativ

Proiectul prezentului act normativ a indeplinit 
procedura prevazuta de dispozi^iile Legii nr. 
52/2003 privind transparenja decizionala m 
administratia publica, republicata.

2. Informarea societatii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului in urma 
implementarii proiectului de act normativ, 
precum §i efectele asupra sanataiii §i 
securitatii ceta^enilor sau diversitatii 
biologice

Proiectul de act normativ nu produce nici un 
impact asupra acestui domeniu.

3. Alte informatii Nu au fost identificate.

Sec^iunea 8.
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului 
de act normativ de catre autoritatile 
administratiei publice centrale §i/sau locale - 
infiinlarea unor noi organisme sau extinderea 
competentelor institutiilor existente

Predarea - preluarea imobilului care face 
obiectul prezentului proiect de act normativ se 
face pe baza de protocol incheiat intre intre 
parlile interesate, in termen de 30 de zile de la 
data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

2. Alte informatii Nu au fost identificate.
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea . 
Ordonanjei de urgen^a a Guvemului privind schimbarea titularului dreptului de 
administrare asupra unei parti dintr-un imobil, aflat in domeniul public al statului, in 
vederea realizarii de catre Compania Na^ionaia de Administrare a Inffastructurii Rutiere - 
S.A. a obiectivului de investi^ii „Drum expres Craiova-Pite^ti si legaturile la drumurile 
existente”, tronsonul 1, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.
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