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PRIM MINISTRU

Doamna pre§edinte,

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitutie §i in 

temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonan|a de urgenta a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, Guvernul Romaniei formuleaza urmatorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea 

alin.(l) al art. 29 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 

cauzd de utilitate publicd, necesard realizdrii unor obiective de interes 

national, judetean si local, initiata de domnul senator PSD Ion Prioteasa 

impreuna cu un grup de parlamentari PSD, Minoritati nationale 

(Bp.155/2021, L 200/2021).

I. Principalele reglementari

Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare completarea 

alin. (1) al art. 29 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 

cauzd de utilitate publicd, necesard realizdrii unor obiective de interes 

national, judetean §i local, cu modificdrile si completdrile ulterioare^, in 

sensul introducerii unei exceptii de la sanctiunea nulitatii absolute a actelor 

juridice care se incheie dupa data afisarii hotararii privind cuantumul 

despagubirii in cazul exproprierilor efectuate in temeiul acestui act 

normativ si anume, actele juridice incheiate de Comisiile Judetene pentru 

stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor in procesul de 

retrocedare a imobilelor situate in perimetrul coridoarelor de expropriere, 
precum si emiterea titlurilor de proprietate, a ordinelor prefectului, dupa 

caz, pentru aceste imobile in vederea finalizarii procedurilor de

(I) Actele juridice care se incheie dupa data afisarii hotararii privind cuantumul despagubirii sunt lovite de nulitate 
absolutd.



expropriere pentru toti detinatorii acestor terenuri, asa cum sunt prevazuti 

in anexa la hotararea Guvernului sau, dupa caz, hotararea autoritatii 

administratiei publice locale sau judetene, respectiv a Consiliului General 

al Municipiului Bueuresti.

II. Observatii

1. In Expunerea de motive, initiatorii subliniaza ca prevederea in 

vigoare a alin.(l) al art. 29 din Legea nr. 255/2010 produce intarzieri 

nejustificate in derularea investitiilor, intrucat nu se pot face exproprieri in 

cazurile in care nu exista planurile parcelare §i unde titlurile de proprietate 

nu pot fi emise pana la momentul stabilirii euantumului despagubirii.
Menlionam ca, potrivit prevederilor art. 5 alin.(4) lit. a) din actul 

normativ mentionat, pentru realizarea lucrarilor de utilitate publica, in 

termen de 6 luni de la data publicarii aetului normativ de aprobare a 

indicatorilor tehnico-economici, in scopul eliberarii eoridorului de 

expropriere de orice sarcini, unita^ile administrativ-teritoriale sunt obligate 

sa procedeze la intoemirea documentatiilor topo-cadastrale a planurilor 

parcelare aferente imobilelor care fac parte din coridorul de expropriere §i 
la predarea acestora catre expropriator, sub sanctiunea prevederilor art. 24 

din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificdrile §i 
completdrile ulterioare.

Totodata, precizam ca, in conformitate cu art. 9 alin.(2) din Legea 

nr. 255/2010^, decizia de expropriere constituie titlu executoriu pentru 

predarea bunului imobil, atat impotriva celor expropriati, cat §i impotriva 

celor care pretind un drept legat de bunul imobil expropriat, pana la 

solu|ionarea defmitiva §i irevocabila a litigiului legat de proprietatea 

bunului imobil expropriat.
De asemenea, potrivit alin. (3) al aeeluia§i articol^ decizia de 

expropriere se emite §i i§i produce efectele §i in situa^ia in eare proprietarii 

imobilelor cuprinse in lista nu se prezinta in termenele stabilite la art. 8^,

^(2) Decizia de expropriere constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil, atdt impotriva celor expropriafi, 
cat impotriva celor care pretind un drept legat de bunul imobil expropriat, pana la solulionarea defmitiva §i 
irevocabila a litigiului legat de proprietatea bunului imobil expropriat. Contestatia asupra deciziei de expropriere nu 
suspends transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile in cauzd.

Decizia de expropriere se emite f if produce efectele f in situafia in care proprietarii imobilelor cuprinse in lista nu 
se prezinta in termenele stabilite la art. 8, nu prezinta un titlu valabil sau nu sunt cunoscufi proprietarii, precum f in 
situalia succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuf sau in care nu se ajunge la o intelegere privind 
valoarea despagubirii.
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nu prezinta un titlu valabil sau nu sunt cunoscuti proprietarii, precum §i in 

situatia succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuti sau in care 

nu se ajunge la o inlelegere privind valoarea despagubirii.
A§adar, procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publica 

prevazuta de actul normativ mentionat nu conditioneaza transmiterea 

bunului imobil de prezentarea unui titlu valabil de catre proprietari, aceasta 

transmitere avand loc chiar §i in situatia in care nu sunt cunoscuti 

proprietarii.
in acest context, apreeiem ca propunerea inifiatorilor, in ceea ce 

prive§te instituirea exceptiei pentru actele juridice incheiate de Comisiile 

judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor 

dupa data afi§arii hotararii privind cuantumul despagubirii nu este 

justificata.

2. Consideram ca introducerea exceptiei de la sanctiunea nulitatii 

absolute a actelor ineheiate ulterior datei afi§arii hotararii privind 

cuantumul despagubirii pentru actele juridice incheiate de comisiile de 

fond funciar asupra terenurilor in procesul de retrocedare a imobilelor 

situate in perimetrul coridoarelor de expropriere, precum §i emiterea 

titlurilor de proprietate, a ordinelor prefectului poate aduce atingere art. 1 

si art. 44 din Constitutia Romdniei, republicd.
Pe de 0 parte, din text nu rezulta cu claritate care este etapa 

procedurala a procesului de reconstituire a dreptului de proprietate la 

momentul in care intervine hotararea privind stabilirea cuantumului 

despagubirii pentru exproprierea unui teren care ar putea face obieetul 

recon stituirii.

ART. 8
(I) Notificarea intenfiei de expropriere a imobilelor, precum ^i lista imobilelor ce urmeazd a fi expropriate se transmit 
prin poftd catre proprietari. Lista imobilelor se face publica prin afi^area acesteia la sediul consiliului local respectiv 
f/ pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

(2) in termen de 20 de zile calendaristice de la data notificdrii prevdzute la alin. (1), proprietarii imobilelor cuprinse 
in lista au obligafa prezentarii la sediul expropriatorului, in vederea depunerii documentelor care sd ateste drepiul de 
proprietate sau alt drept real pentru stabilirea unei juste despdgubiri.
(2''1) in cazul exproprierii pentru realizarea obiectivelor de ecologizare §i de reabilitare a zonei litorale a Mdrii Negre, 
proprietarii imobilelor cuprinse In lista au obligajia prezentdrii la sediul expropriatorului in termen de 20 de zile 
lucrdtoare de la data notificdrii prevdzute la alin. (I), in vederea depunerii documentelor care sd ateste dreptul de 
proprietate sau alt drept real pentru stabilirea unei juste despdgubiri.
(2''2) Prin notificarea prevdzutd la alin. (1) se va stabili f termenul de eliberare a imobilului, care nu poate fi mai mic 

de 30 de zile lucrdtoare.
(3) Sumele individuate prevdzute la art. 7 pot f suplimentate, prin hotdrdre a Guvernului, la cererea expropriatorului, 

in situajia modificdrii numdrului de imobile necesar a fi expropriate, precum §i in orice alte siiuafii, temeinic motivate, 
inclusiv pentru situatia prevdzutd la alin. (2).
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Pe de alta parte, consideram ca art. 1 din Constitutia Romdniei, 
republicatd, privind principiul securitafU raporturilor juridice ar putea fi 
afectat din moment ce solatia legislative propusa intra in contradictie cu 

mecanismul instituit de Legea nr. 255/2010.
Astfel, constatam existenta unei incompatibilitati intre cele doua 

proceduri, avand in vedere ca exproprierea presupune trecerea unui bun 

din proprietatea private in proprietatea publice pentru realizarea unui 

interes public, iar reconstituirea dreptului de proprietate presupune regula 

retrocederii in nature a bunului, si doar in mod exceptional retrocedarea 

prin compensare cu bunuri similare sau puncte.
Or, cel indreptetit la retrocedare nu are calitatea de proprietar in 

momentul exproprierii (proprietar este statul, sau unitatea administrativ 

teritoriaie).
/V

In cazul exproprierii, dace bunul se afie in proprietatea private a 

unitetii administrativ teritoriaie, iar obiectivul este de interes national, 
statul are obligatia de despegubire a unitetii administrativ-teritoriale, iar 

aceasta remane in continuare obligate la reconstituirea dreptului de 

proprietate celui indreptetit. Practic, o asemenea solutie ar obliga statul la 

o dubie plate, iar una dintre pieti ar contraveni legilor de reconstituire a 

dreptului de proprietate potrivit cerora regula este retrocedarea in nature. 
Ca urmare a unei operatiuni de expropriere, posibilitatea reconstituirii in 

nature ar fi anihilate, statul fiind obligat doar la retrocedarea prin 

despegubire beneasce sau bunuri similare, bunul la care cel indreptetit 

avea dreptul in nature fiind afectat obiectivului de interes national.
In cazul in care bunul pentru care a fost formulate notificare de 

retrocedare se afie in proprietatea publice a statului sau a unitetii 

administrativ-teritoriale, institutia exproprierii nu poate fi realizate, statul 

sau unitatea administrativ teritoriaie neputandu-se expropria.

3. Solatia legislative propuse vine in contradictie si cu mecanismul 

de expropriere prevezut de Legea nr. 255/2010, care presupune pentru 

asigurarea dreptei si prealabilei despdgubiri consemnarea sumelor globale 

estimate pe baza rapoartelor de evaluare intocmite de evaluatori autorizati 

si cu stabilirea unui mod specific de executare a obligatiei de plate a 

contravalorii despegubirilor pentru ocuparea imobilelor expropriatilor, 
prin constituirea unei same echivalente cu totalul sumelor care urmeaze a 

fi achitate pentru imobilele expropriate, la o valoare stabilite prin expertiza 

de specialitate, la dispozitia expropriatorului.



De altfel, hotararea pentru aprobarea documentatiilor de urbanism 

si/sau amenajarea a teritoriului va contine printre altele: lista proprietarilor 

si a altor titulari de drepturi reale identificati pe baza eviden^elor ANCPl^ 

si ale unita|ilor administrativ/teritoriale; sumele individuale aferente 

despagubirilor si termenul in care acestea se vireaza intr-un cont deschis 

pe numele expropriatorului la dispozitia proprietarilor de imobile (sens in 

care sunt de remarcat termenele scurte prevazute de Legea nr. 255/2010^ 

la art. 18, art. 19 alin. (3), (4), care denota o procedura urgenta.
Rolul reglementarii acestei proceduri a fost asigurarea despagubirii 

cat mai aproape de momentul trecerii bunului imobil in proprietatea 

statului sau a unitatii administrativ teritoriale ca urmare a exproprierii, 
asigurand respectarea caracterului prealabil al despagubirii.

Or, procedura de retrocedare nu are un astfel de caracter, prin diverse 

legi fiind stabilite proceduri greoaie de reconstitute a dreptului de 

proprietate, care se intind pe parcursul mai multor ani.
Prin urmare, in cazul nefmalizarii procedurii de retrocedare, intrucat 

nu este stabilit nici proprietarul, nici modalitatea in care se va face 

reconstituirea dreptului de proprietate (regula fiind reconstituirea in 

natura, exceptia fiind compensarea cu bunuri in echivalent sau 

compensarea prin puncte) si avand in vedere ca exproprierea poate privi 

doar bunuri imobile, apreciem ca nu se poate face consemnarea sumei 

individuale.
Consemnarea sumei individuale nu poate fi facuta intr-un cont fara 

titular. Sumele aflate in contul expropriatorului pentru realizarea 

exproprierii sunt supuse riscului de a fi expuse restituirii la bugetul de stat 

in cazul incheierii exerciliului financiar, ceea ce va expune in final

^ Agen(ia Nafionala de Cadastru Piiblicilale Imobiliara;
^ ART. 18

In iermen de 5 zile de la emiterea deciziei de expropriere, expropriatorul numeric comisia de verificare a dreptului 
de proprietate ori a altui drept real in temeiul cdruia cererea a fast farmulatd §i constatd acceptarea sau, dupd caz, 
neacceptarea cuantumului despagubirii de catre proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului supus 
exproprierii.
Art. 19
(3) Dovada dreptului de proprietate ^i a celorlalte drepturi reale asupra imobilelor expropriate se face prin orice 
mijloace de probd admise de lege, inclusiv in zonele in care se aplicd Decretul-lese nr. 115/1938 pentru unifcarea 
dispoziliilor referitoare la cdriile funciare, cu modificdrile ulterioare. In funcfie de modalitatea de dobdndire a 
drepturilor - conven(ionald, judiciard, legald, succesorald, inlelegdnd prin dobdndire ^i constituirea sau reconstituirea 
dreptului de proprietate in temeiul unor legi speciale.

(4) La cererea comisiei prevazute la art. 18 solicitantul are obliga(ia sd completeze documentafa depusd privind 
calitatea de titular al dreptului real pentru care solicitd despdgubirea, in termen de 15 zile de la solicitare. In caz 
contrar, comisia prevdzutd la art. 18 va consemna intr-un cont bancar deschis pe numele solicitantului despdgubirea, 
insd eliberarea acesteia se va face numai la data la care solicitantul i^i va dovedi dreptul, in condip'ile prezentei legi.
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expropriatul riscului nu numai de a nu primi o despagubire prealabila, ci si 
una care nu e dreapta.

Astfel, momentul primirii despagubirii de catre cel expropriat se 

indeparteaza in timp, sumele putand sa se devalorizeze, iar despagubirea 

sa nu mai corespunda acestei notiuni.
In consecinta, initiatorul trebuie sa isi clarifice intentia de 

reglementare prin raportare la considerentele de mai sus, avand in vedere 

ca solatia legislative propusa creeaza incoerente legislative intre procedura 

de expropriere si procedura de reconstituire a dreptului de proprietate 

private.

4. Semnaiem faptul ce, din perspectiva respectdrii normelor de 

tehnice legislative cu privire la exprimarea operaliunii de modificare in 

titlul proiectului si in textul ,,articolului unic'\ acestea trebuiau formulate, 
in conformitate cu prevederile art. 41 alin. (5) si art. 59 alin. (1) din Legea 

nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea 

actelor normative, republicatd, cu modificdrile p completdrile 

ulterioare.

III. Punctul de vedere al Guvernului

Avand in vedere considerentele mentionate, Guvernul nu sustine 

adoptarea acestei initiative legislative.

Cu stime,

Doamnei senator Anca Dana DRAGU 

Presedintele Senatului
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