
Biroul permanent al Senatului
/o.

ROMÂNIA

i /,Bp

Biroul permanent al Senatului
AVIZ

referitor la propunerea legislativă-pent^-eempletayea^— 

Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză 

de utilitate publică, necesară realizării unor obiective 

de interes naţional, judeţean şi local

Analizând propunerea legislativă pentru completarea Legii 
nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 

publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local (b400 din 08.09.2021), transmisă de Secretarul 
General al Senatului cu adresa nr.XXXV/4475/14.09.2021 şi 
înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D814/15.09.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(3) 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 
Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele 

considerente:
1. Propunerea legislativă are ca obiect completarea Legii 

nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, 
cu modificările şi completările ulterioare, cu un nou articol, art.ll. 

Intervenţia legislativă este argumentată în Expunerea de motive prin
A

faptul că „/w Legea 33/1994, legiuitorul a prevăzut o problemă la 

evacuarea expropriaţilor şi a propus o soluţie în sensul celei de faţă, 
însă textul art.29 alin.(2) din Legea 33/1994 se referă exclusiv la 

ipoteza exproprierii prin hotărâre judecătorească, practică raportată
A ,

până în 2010. In prezent, exproprierile pentru cauză de utilitate 

publică se fac prin hotărâre de guvern sau, după caz, prin hotărâre a 

autorităţii administraţiei publice locale (consilii locale sau judeţene), 
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. De aceea,
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este nevoie de introducerea în corpul Legii 255/2010 a unei soluţii 

pentru situaţiile sociale în care expropriaţii evacuaţi nu deţin o 

locuinţă şi nici nu dispun încă efectiv de sumele acordate de 

expropriator prin justă despăgubire./\
Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art,73 

alin.(3) lit.m) din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea 

prevederilor art,75 alin,(l) din Legea fundamentală, prima Cameră 

sesizată este Senatul.
Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
2. Având în vedere că măsurile preconizate au implicaţii asupra 

bugetului de stat, sunt incidente prevederile art.lll alin.(l) teza a 

doua din Constituţia României, republicată, privind solicitarea unei 
informări din partea Guvernului, precum şi dispoziţiile art.l5 alin.(l) 

din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare atât la obligativitatea întocmirii 

unei fişe financiare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art.15 din 

Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, cât şi 
la obligativitatea precizării surselor de acoperire a majorării 
cheltuielilor bugetare.

In acest sens, precizăm că, la pct.71 din considerentele Deciziei 
nr.643/2020. Curtea Constituţională a constatat c^.,ffeîndeplinirea 

obligaţiei solicitării fişei financiare conduce, îh mod firesc, la 

concluzia că la adoptarea legii s-a avut în vedere o sursă de 

finanţare generală şi lipsită de un caracter obiectiv şi real, astfel că 

au fost încălcate prevederile constituţionale cuprinse în artl38 

alin, (5) referitoare la stabilirea sursei de finanţare. Ca atare, 
cheltuielile preconizate prin textele de lege criticate grevează asupra 

bugetului de stat, adoptarea lor ar fi fost posibilă doar după 

stabilirea sursei de finanţare în condiţiile Legii fundamentale şi după 

solicitarea fişei financiare de la Guvern.'\
3. Precizăm că, pentru a asigura legislaţiei interne o cât mai bună 

înţelegere şi implicit o aplicare corectă, este esenţial ca redactarea 

acesteia să fie una de calitate. Referitor la acest aspect, menţionăm că, 
potrivit art.6 alin.(l) teza I din Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, „Proiectul de act normativ 

trebuie să instituie reguli necesare, suficiente şi posibile care să 

conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă. [...]^\
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Cu privire la aceste aspecte, Curtea Constituţională s-a pronunţat 

în mai multe rânduri^ statuând că „Mwa dintre cerinţele principiului 

respectării legilor vizează calitatea actelor normative"' şi că 

.^respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative se constituie 

într-un veritabil criteriu de constituţionalitate prin prisma aplicării 
artl alin, (5) din Constituţie'^.

Semnalăm că, potrivit prevederilor art.l3 lit.a) din Legea 

nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
.^ctul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul 

legislaţiei, scop în care: a) proiectul de act normativ trebuie corelat 

cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi 

nivel, cu care se află în conexiune".
In ceea ce priveşte soluţiile legislative preconizate, având în 

vedere preexistenţa unui art.ll în cuprinsul actului de bază, textul 
propus spre completare ar fi trebuit marcat ca ..Art.lO^".

Semnalăm că, potrivit prevederilor art.39 din Legea nr.255/2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu 

modificările şi completările ulterioare, .J)ispoziţiile prevăzute mai sus 

se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii 

nr,33/1994, precum şi cu cele ale Codului civil şi ale Codului de 

procedură civilă, în măsura în care nu contravin prevederilor 

prezentei legi".
A

In acest sens, menţionăm că soluţia legislativă preconizată în 

prezenta propunere legislativă trebuie corelată cu prevederile art.29 

alin.(2) din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, republicată, cu modificările ulterioare, .Jn cazul 

exproprierii unor clădiri cu destinaţie de locuinţă, evacuarea 

persoanelor care le ocupă în mod legal în calitate de proprietari şi a 

chiriaşilor al căror contract de închiriere a fost legal perfectat, 
înainte de înscrierea lucrării în planurile urbanistice şi de amenajare 

a teritoriului, nu se va putea face decât după asigurarea de către 

expropriator a spaţiului de locuit, potrivit legii, la cererea acestor

^ A se vedea paragrafti! 35 din Decizia Curţii Constituţionale nr.22/2016 care 
trimite la Decizia nr.l din 10 ianuarie 2014, Decizia nr.l7 din 21 ianuarie 2015, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.79 din 30 ianuarie 2015, 
paragrafele 95 şi 96).
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persoane, în modalitatea prevăzută în hotărârea judecătorească de 
expropriere, cu respectarea dispoziţiilor art.26.^\

4. Semnalăm că, în actuala redactare, propunerea legislativă 

conţine texte neclare sau care sunt improprii stilului normativ.
In acest sens, menţionăm că, potrivit prevederilor art.8 alin.(4) 

din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ,,Textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi 

inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce. 
■Nu se folosesc termeni cu încărcătură afectivă. Forma şi estetica 
exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia şi 
claritatea dispoziţiilor.

4.1. La textul propus pentru alin.(l), pentru un spor de precizie a 

normei şi pentru evitarea apariţiei unor situaţii speculative, ar fi fost 
necesar să se precizeze în mod expres faptul că sunt vizate contractele 
de închiriere legal perfectate anterior aprobării indicatorilor tehnico- 

economici, a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului 
sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz, care vizează 

imobilele ce urmează a fi expropriate.
Pentru un spor de rigoare normativă, era necesară reformularea 

sintagmei „asigurarea de către autorităţile administraţiei publice 
locale a spaţiului de locuit sau a locuinţei de necesitatd\ astfel încât 
să fie prevăzut în mod expres despre ce autorităţi este vorba, eventual 
că sunt vizate autorităţile administraţiei publice locale în a căror rază 
administrativ-teritorială sunt imobilele expropriate.

Totodată, semnalăm că în Legea locuinţei nr.l 14/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la care se face 

trimitere, nu este prevăzută asigurarea unor spaţii de locuit, fiind 
necesară reformularea eliminarea sintagmei „a spaţiului de locuit 
saiC\ Formulăm prezenta observaţie pentru toate situaţiile similare din 
prezenta propunere legislativă.

De asemenea, este necesară revederea respectivei soluţii 
legislative, astfel încât să se prevadă dacă se asigură locuinţă de 

necesitate tuturor persoanelor evacuate ca urmare a exproprierii sau 
doar celor a căror situaţie economică nu le permite accesul la o 

locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.
4.2. La textul propus pentru alin.(4), semnalăm că sintagma 

„prevăzute de legislaţia în vigoare'j prin gradul mare de generalitate, 
este lipsită de precizie normativă, fîind necesară reformularea acesteia,
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astfel încât să fie prevăzute în mod expres actele normative de 
referinţă.

Observaţia este valabilă şi pentru expresia „potrivit legif de la
aliii.(7).

4.3. La textul propus pentru alin.(5), semnalăm că soluţia 

legislativă potrivit căreia „Dreptul de folosinţă asupra spaţiului de 

locuit, locuinţei de necesitate sau locuinţei închiriate se acordă până 

la mutarea persoanelor expropriate în noua locuinţă, dar nu mai mult 
de 1 an şi 6 luni” trebuie corelată cu textul de lege lata al art.55 
alin.(2) din Legea locuinţei nr.l 14/1996, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, potrivit căruia „Locuinţa de necesitate se 

închiriază temporar persoanelor şi familiilor ale căror locuinţe au 
devenit inutilizabile potrivit prevederilor art.2 lit.f}”.

Pe de altă parte, precizăm că expresia „până la mutarea 

persoanelor expropriate în noua locuinţă” este insuficient de clară, 
deoarece sintagma „noua locuinţă” nu este utilizată în Legea locuinţei 
nr.l 14/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

4.4. La textul propus pentru alin.(6), semnalăm că sintagma 
„Sumele necesare pentru asigurarea” este insuficient conturată, fiind 

necesară înlocuirea acesteia cu sintagma „Sumele necesare pentru 
asigurarea folosinţet.

4.5. La textul preconizat pentru alin.(7), precizăm că soluţia 

legislativă este insuficient de clară, deoarece nu este prevăzut despre 
plata căror utilităţi este vorba.

4.6. La textul preconizat pentru alin.(8), semnalăm că, în actuala 
redactare, norma este insuficient de clară, ceea ce afectează 

predictibilitatea şi accesibilitatea acesteia, fiind necesar să fie prevăzut 
în mod expres în ce constă activitatea Instituţiei Prefectului de 
supraveghere a aplicării dispoziţiilor prevăzute la alin.(l)-(7).

Totodată, menţionăm că sintagma „demersului prevăzut la 

alin.(l)-(7)” este impropriu stilului normativ, deoarece la respectivele 
alineate nu se face referire la vreun demers.

PRP$E^T«
■<

Bucureşti
Nr.838/7.10.2021
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 254/21 oct. 1996L. nr. 114/1996

Legea locuinţei

iM.Of. nr. 393/31 dec. 1997jrepublicare1

Legea locuinţei *)*) Republicată

2|modificări prin O.U.G. nr. 44/1998 IM. Of. nr. 460/30 nov. 1998
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii locuinţei 
nr.114/1996

respinsă prin L. nr. 603/2002

modifică art. 69 şi anexa nr.2

M.Of. nr. 830/18 nov. 2002

3jmodificări prin O.G. nr. 73/1999
Ordonanţă privind impozitul pe venit 

respinsă prin L. nr. 206/2002

M. Of. nr. 419/31 aug. 1999 abrogă la 1 ian. 2000prevederile art. 63 
alin. (J)

M. Of. nr. 275/24 apr. 2002

L. nr. 145/1999^imodificări prin ,M. Of. nr. 439/9 sep. 1999
Lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 
114/1996

modifică art. 7 alin. (2). art.20 alin. (]) şi 
(5). art.27, art.34 alin. (2) Uf. b. ai'î.35 alin. 
(2). art.42 alin.(}), art.48 lit.d, art.58 alin. 
(2) şi (3), art.69. anexa nr.2: introduce 
alin.(3) şi (4) la art.5, alin. (2) la art.13. 
alin. (9) la art.20, art.35_l. alin. (2) la 
art.56, alin. (4) şi (5) la art.59. alin. (4) la 
art.62; abrogă art. 7 alin. (3) şi (4). art. 70

O.U.G. nr. 127/19995irnodificâr[prin M. Of. nr. 455/20 sep. 1999
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri cu 
caracter fiscal pentru îmbunătăţirea realizării şi colectării 
veniturilor statului

aprobată cu modificări prin L. nr. 576/2001

abrogă ari. 5 alin. (J). art.6, aii.12 alin. (2)I

M. Of. nr. 679/26 oct. 2001

(v. L. nr. 571/2003, O.G. nr. 92/2003)

«[rnodlficări prin “o'U.G. nr!‘215/l'999_”l_^ IM. Of! nr._649736'dec^1999
Modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la 
taxa pe valoarea adăugată 

respinsă prin L. nr. 285/2001

abrogă art. 5 alin. (3)

M.Of. nr. 306/11 iun. 2001

Of. nr. 113/15 mar. 2000 
Ordonanţă de urgenţă privind taxa pe valoarea adăugată 

aprobată cu modificări şi L. nr. 547/2001 
completări prin

7|modificări prin O.U.G. nr. 17/2000 ■ abrogă art. 5 alin. (3)

M.Of. nr. 676/25 oct. 2001

[modificări prin " O.u'.G.'nr. 22/2000B M. Of. nr. 129/28 mar. 2000 modijică art. 5 alin. (2) şi (4); introduce un 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alineat la art. 7 după alin. (2) 
locuinţei nr. 114/1996

aprobată cu modificări prin L. nr. 250/2001 M. Of. nr. 296/6 iun. 2001

[M. Of. nr. 302/3 iul. 2000Simodjficări prin _ O.U.G. nr. 98/2000 ; modifică art. 20 alin. (1). alin.(7) şi (8); 
Modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea introduce un nou alineat după alin.(9) al 
de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie constmite din fondurile 
statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de 
stat, precum şi a Legii locuinţei nr. 114/1996

art.20

respinsă prin L. nr. 330/2001 M. Of. nr. 358/4 iul. 2001
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M. Of. nr. 707/30 dec. 2000
Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea aplicării sau 
abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale 
Guvernului

aprobată prin L. nr. 109/2001

■*0 modificări prin O.U.G. nr. 295/2000 suspendă O. V. G. nr. 98/2000

M. Of. nr. 157/29 mar. 2001

” modificări prin L. nr. 330/2001 M. Of. nr. 358/4 iul. 2001
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 98/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă 
destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile 
unităţilor economice sau bugetare de stat, precum şi a Legii 
locuinţei nr. 114/1996

respinge O. V. G. nr. 98/2000

12 modificări prin iM. Of. nr. 540/1 sep. 2001
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru 
realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe 

aprobată cu modificări prin L. nr. 734/2001

O.G. nr. 76/2001 abrogă ari. 62 alin. (2)-(4)

M.Of. nr. 807/17 dec. 2001

13 modificări prin L. nr. 603/2002 M. Of. nr. 830/18 nov. 2002
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/1998 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996

respinge O.U.G. nr. 44/1998

1-1 modificări prin H.G. nr. 496/2004 ;M. Of. nr. 338/19 apr. 2004
Hotărâre privind aprobarea normelor pentru stabilirea 
cuantumului subvenţiei de la bugetul de stat ce se poate 
acorda în anul 2004 categoriilor de persoane prevăzute la art. 
7 din Legea locuinţei nr. 114/1996

modifică cuantumul prevăzut la art. 7 
alin.(2)

O.U.G. nr. 42/2005
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri de 
reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - 
S.A. în vederea privatizării 

aprobată prin L. nr. 285/2005

(V. O. nr. 979/2005 (M.F.P.) - M. Of. nr. 635/19 iul. 2005)

15 modificări prin IM. Of. nr. 463/1 iun. 2005 abrogă, la data intrării în vigoare a 
Statutului C.E.C. - S.A., art. 20

M.Of. nr. 917/13 oct. 2005

L. nr. 285/2005 M.Of. nr. 917/13 oct. 2005
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a 
Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea 
privatizării

i5imodificări prin aprobă O. V. G. nr. 42/2005

17 completat prin L. nr. 62/2006 M. Of. nr. 268/24 mar. 2006 
Lege privind completarea Legii locuinţei nr. 114/1996

introduce art.5_J. alin.(3) la ari.63

18 modificări prin O.U.G. nr. 51/2006 M.Of. nr. 566/30 iun. 2006 abrogă art. 5_1 şi art.63 alin. (3) introduse
Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Programului naţional prin L. nr. 62/2006 
privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

aprobată cu modificări prin L. nr. 12/2007 M.Of. nr. 43/19 ian. 2007

L. nr. 230/2007ismodificări prin M. Of. nr. 490/23 iul. 2007 abrogă art. 35 alin.3, art.35_J, art.36, 
Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor art.64, art.69. anexa nr. 2 
de proprietari
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20 modificări prin M. Of. nr. 358/9 mai 2008
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii locuinţei nr. 
114/1996 şi pentru modiftcarea şi compietarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului 
de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care 
urmează a ft evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari

aprobată prin L. nr. 233/2008

O.U.G. nr. 57/2008 modifică art. 42 alin. 1, ari.43: 
abrogă art.42 alin. 2

M. Of. nr. 750/6 nov. 2008

21 modificări prin L. nr. 233/2008 M. Of. nr. 750/6 nov. 2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a. 
Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe 
sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi 
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

aprobă O.U.G. nr. 57/2008

O.U.G. nr. 210/2008
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii locuinţei nr. 
114/1996

aprobată cu modificări şi L. nr. 310/2009 
completări prin

M.Of. nr. 835/11 dec. 200822icompletat prin introduce Ut. i) şi j) la art. 2. alin. 5 şi 6 la 
art. 5, art. ]0_J. an. 35_], art. 65_J şi 
completează anexa nr. l

M. Of. nr. 680/9 oct. 2009

23 modificări prin L. nr. 310/2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996

M. Of. nr. 680/9 oct. 2009 aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 2J0/2008 şi modifică art. 2 Ut. i) şi j). 
anexa nr. 1; 
introduce art. 61 _J; 
abrogă art. 35_1

2< modificări prin L nr. 170/2010 M. Of. nr. 507/21 iul. 2010
Lege pentru completarea art. 45 din Legea cadastnjiui şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea art. 10 1 
din Legea locuinţei nr. 114/1996

modifică art. I0_1

25 modificări prin L. nr. 71/2011
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil

:M.Of. nr. 409/10 iun. 2011 abrogă, la data de 1 oct. 2011, aii. 21-33

(v. D.I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 283/17 apr. 2014)

26 modificări prin L nr. 227/2015
Lege privind Codul fiscal

^M. Of. nr. 688/10 sep. 2015 abrogă la l ianuarie 2016 art. 10 
paragrafele 2 şi 3

22.completat prin L. nr. 143/2017 iM. Of. nr. 461/20 iun. 2017 
Lege pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996

introduce lit.f_l) la art. 2 şi cap. V!l_l cu 
art. 56 1-56 9
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 853/20 dec. 2010L. nr. 255/2010
Lege privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local

1 promulgată prin D. nr. 1216/2010 M. Of. nr. 853/20 dec. 2010
Decret pentru promulgarea Legii privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local

2 ,modificări prin L. nr. 90/2011 M. Of. nr. 407/9 iun. 2011
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şl local

modifică art. 2 alin. (}) partea iniroductivă. 
art. 5 alin. (3), art. 6 alin. (2), art. 7. art. 8 
alin. (2), art. 9 alin. (I), art. îl alin. (2). 
art. 16 alin. (J); 
introduce Ut. e) la art. 35

3 modificări prin L. nr. 205/2011 M. Of. nr. 813/17 nov. 2011
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şi local

modifică art. 1, art. 2 alin. (]) Ut. d) şi e) şi 
alin. (3) Ut. d) şi e), art. 8 alin. (2), art. 9 
alin. (î)şi (3). art. 28 alin. (1), alin. (3), 
art. 3!;
introduce Ut. h) la art. 2 alin. (1). alin. 
(2_î) la art. 6. alin. (2_1) şi (2_2) la aii. 8, 
alin. (1_1) la art. 28

<4 modificări prin L. nr. 71/2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea 
unor acte normative

M. Of. nr. 171/29 mar. 2013 aprobă O. U.G. nr. 96/2012 şi modifică art. 
2 alin. (3) Ut. a), art. 25 alin. (2), art. 33

5 modificări prin L nr. 220/2013 M. Of. nr. 408/5 iul. 2013
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şi local

modifică art. 1. art. 2 alin. (1) Ut. d). art. 2 
alin. (3) Ut. d). art. 25 alin. (2), art. 33: 
introduce Ut. d_l) şi d_2) la art. 2 alin. (3)

6 icompletat prin L nr. 229/2013
Lege pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şl local, şi pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

M. Of. nr. 438/18 iul. 2013 introduce alin. (3) şi (4) la art. 13

t modificări prin O.U.G. nr. 6/2014
Ordonanţă de urgenţă privind exercitarea drepturilor şi 
îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al 
statului la Compania Naţională de Transport al Energiei 
Electrice Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de 
Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru 
modificarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 117/2014 
completări prin

M. Of. nr. 113/14 feb. 2014 modifică art. 2 alin. (3) Ut. d_l)

M.Of. nr. 527/16 iul. 2014
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8 modificări prin M. Of. nr. 920/17 dec. 2014O.U.G. nr. 86/2014 modifică arî. 2 alin. (3) lit.a) panea 
introductivă şi Ut. d) şi d_l); 

reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru abrogă 0.1). G. nr. 6/20)4 
modificarea şi completarea unor acte normative

Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de

aprobată cu modificări şi L. nr. 174/2015 
completări prin

M. Of. nr. 475/30 iun. 2015

9 modificări prin L. nr. 174/2015 M. Of. nr. 475/30 iun. 2015
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobă O.U.G. nr. 86/2014 şi modifică ari. 
J, art. 2 alin. (I) Ut. e), art. 2 alin. (3) Ut. d) 
şi dj):
introduce Ut. i) şi j) la ari. 2 alin. ()), Ut. 
d_3) şi d_4) la art. 2 alin. (3)

10 admisă excepţie D.C.C. nr. 380/2015 
de neconst. prin

U. Of. nr. 527/15 iul. 2015
Decizia nr. 380 din 26 mai 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) din Legea 
nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local, raportate la sintagma "la data întocmirii 
raportului de expertiză" cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) 
din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate pubiică

art. 22 alin. (3). raportate la sintagma "la 
data întocmirii raportului de expertiză" 
cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din 
Legea nr. 33/1994 plivind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică

11 modificări prin M.Of. nr. 758/28 sep. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi Doimuri Naţionale din România • 
S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere • 
S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 50/2021 
completări prin

O.U.G. nr. 55/2016 modifică art. 2 alin. (3) Ut. a)

M. Of. nr. 315/29 mar. 2021

12 admisă excepţie D.C.C. nr. 67/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 581/20 iul. 2017
Decizia nr. 67 din 21 februarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 
255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local

constată că soluţia legislativă cuprinsă în 
art. 14 din Legea nr. 255/2010, potrivit 
căreia scoaterea, definitivă ori temporară, 
din fondul forestier naţional a terenurilor 
necesare pentru obiectivele de interes 
naţional, judeţean şi local se exceptează de 
la plata despăgubirilor prevăzute de art. 41 
alin. (1) Ut. b)-d) şi art. 42 alin. (1) Ut. b)-d) 
din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, 
cuvenite persoanelor fizice şi persoanelor 
juridice private, este neconstituţională
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13 modificări prin L. nr. 233/2018 M.Of. nr. 706/14 aug. 2018 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şl local

modifică ari. J. ari. 2 alin. (}) lii. h) şi i) şi 
alin. (3) lit.'c), d-_3) şi e), art. S alin. (2) şi 
(2_1), art. 9 alin. (5). ari. 77 alin. (7). art. 
12 alin. (4), ari. 19 alin. (11). an. 22, art. 
24 alin. (2) - (4). ari. 25 alin. (2). ari. 26. 
art. 28 alin. (1). ari. 33;

introduce Ut. k) - q) la art. 2 alin. (1), Ut. 
d_5) - d_8) ta art. 2 alin. (3), alin. (4) şi (5) 
la art. 5, alin. (3_1) - (3_6). alin. (5_1) şi 
alin. (8) la art. 9, alin. (6_1) - (6_7) la ari. 
11, alin. (2) şi (3) la art. 14, alin. (5) la art. 
28, alin. (2) - (4) la art. 32:

abrogă ari. 12 alin. (2): 
în lot cuprinsul legii, sintagma "in zona 

centrală a municipiului Bucureşti, 
delimitată in condifiile legii"se înlocuieşte 
ct/ sintagma "în municipiul Bucureşti".

1-* modificări prin O.U.G. nr. 99/2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şi local

M. Of. nr. 981/20 nov. 2018 în cuprinsul art. 1, sintagma ..lucrări de 
interes public local de construcţie, 
reabilitare, modernizare şi reconversie 
funcţională, pentru construcţii 
administrative, .sociale şi culturale, în 
municipiul Bucureşti, inclusiv pentru 
infrastructura aferentă acestora "se 
înlocuieşte cu
sintagma „lucrări de interes public local de 
construcţie, reabilitare, modernizare şi 
reconversie funcţională, pentru construcţii 
administrative, sociale, culturale, de 
.sănătate,învăţământ şi spori, inclusiv 
pentru infrastructura aferentă acestora 
modifică art. 2 alin. (1) îit.j) şi q) şi ari. 2 
alin. (3) Ut. d_4)

15 modificări prin L. nr. 22/2019 M. Of. nr. 28/10 ian. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şi local

modijică art. 1;
introduce Ut. d_l) la art. 2 alin. (1), Ut. 

d_9) la ari. 2 alin. (3)

16 modificări prin L. nr. 144/2019 !M. Of. nr. 595/19 iul. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şi local

modifică art. 1, ari. 2 alin. (I) Ut. a) şi k). 
art. 2 alin. (2), art. 2 alin. (3) Ut. e). art. 9 
alin. (5) şi art. 11 alin. (6_1) şi (6_3); 
introduce Ut. r), s) şi t) la art. 2 alin. (1). 
alin. (2_1) la ari. 2. Ut. b_l) la art. 2 alin. 
(3), lit.f) la ari. 2 alin. (3), alin. (4) la art. 
2, alin. (6)‘(10) la art. 5 şi alin. (6_8) - 
(6_10) la art. 11
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17 modificări prin O.U.G. nr. 68/2019 M, Of. nr. 898/6 nov. 2019
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

aprobată cu modificări prin L, nr. 77/2020

în cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a) 
"Ministerul Economiei", "Ministerul Energiei", "Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat". 
"Ministerul Turismului" cu "Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri"; b) "Ministerul Transporturilor" şi 
"Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale" cu "Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi 
Comunicaţiilor"; c) "Ministerul Mediului", "Ministerul Apelor şi Pădurilor" cu "Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor"; d) "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" şi "Institutul Naţional de Administraţie" cu 
"Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei"; e) "Ministerul Educaţiei Naţionale", "Ministerul 
Cercetării şi Inovării" cu "Ministerul Educaţiei şi Cercetării"; f) "Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale" cu
"Ministerul Culturii"; g) "Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale" cu "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale";, h)______
"Ministerul Românilor de Pretutindeni" cu "Departamentul pentru Românii de Pretutindeni": i) "Ministerul pentru 
Relaţia cu Parlamentul" cu "Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul" sau, după caz, cu "Departamentul 
pentru relaţia cu Moldova"; j) de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea 
Centrului Naţional de Politici şi Evaluare, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii şi 
denumiri se înlocuiesc după cum urmează: sintagma "Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei" cu sintagma "Centrul 
Naţional de Politici şi Evaluare" şi sintagma "Centrul Naţional pentru Evaluare şi Examinare" cu sintagma "Centrul 
Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie";

modifică ari. 2 alin. (2) Ht. d_J). ari. 25 
alin. (2) şi ari. 33

M. Of, nr. 493/10 iun. 2020

18 rectificare M. Of. nr. 928/18 nov. 2019 reclifcă ari. II pcl. 1 partea dispozitivă din 
O.U.G. nr. 68/2019 (cu ref la modificarea 
ari. 2 alin. (2) liî. dj) din L nr. 255/2010) 
(în loc de „La articolul 2 alineatul (2). 
litera d_l)... "se va citi: „La articolul 2 
alineatul (3), litera d_l)... ’’)

RECTIFICARE

Consiliu! Legislativ - 24 septembrie 2021 Pag. 4 din 4


