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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                                                                   Bucureşti,  8 decembrie 2005 
                                                                  Nr.  PL.X- 540 

 
 

 
                                 RAPORT 

asupra proiectului de Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii 
aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de 
dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti, trimis cu adresa nr. 
PL.X- 540, din 23 noiembrie 2005, înregistrat sub nr. 31/976 din 24.11.2005. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins proiectul de lege în şedinţa din 17 noiembrie 2005. 
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 86 alin (3) pct. 2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 1208/31.08.2005. 
Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, a avizul nr. 26/556 

din 6.12.2005 a avizat favorabil proiectul de lege. 
Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl constituie adoptarea unor măsuri prealabile lucrărilor de 

dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti. Măsurile constau ăn 
declararea acestor lucrări ca fiiind de utilitate publică, expropriatior fiind statul român prin Compania Naţională 
Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, după efectuarea cercetărilor prealabile. 

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei  au 
examinat  proiectul de lege în şedinţa din 8 decembrie 2005. 
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La dezbaterea proiectului de lege a participat, în conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, au participat din partea Ministerului Transportului, Construcţiilor şi 
Turismului, în calitate de invitaţi, domnul Ioan Andreica, secretar de stat, doamna Hortansa Munteanu, director şi 
domnul Jidav Tudor, director general adjunct al Aeroportului Henri Coandă - Bucureşti. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi majoritatea deputaţilor. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi (14 deputaţi prezenţi în momentul 

votului). 
În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre 

dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a 
infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti cu amendamente admise, 
prevăzute în anexă. 

          Prin conţinutul normativ al proiectului, acesta face parte din categoria legilor organice potrivit art. 
73, alin (3), lit. m) din Constituţia României, republicată. 

 
 
 
   PREŞEDINTE    SECRETAR 
            Sergiu ANDON                                George BĂEŞU 
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Anexa 
       AMENDAMENTE ADMISE 

 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

1 L E G E 
privind unele măsuri prealabile lucrărilor 

de 
dezvoltare a infrastructurii aeroportuare 

la Aeroportul Internaţional Henri Coandă 
– Bucureşti  

 
 

 
Text nemodificat 

 

2 Art.1.-  Prezenta lege stabileşte cadrul 
juridic pentru luarea unor măsuri de pregătire 
a executării lucrărilor de dezvoltare a 
infrastructurii aeroportuare la Aeroportul 
Internaţional Henri Coandă – Bucureşti. 

 

Text nemodificat 
 

 

3 Art.2.- (1) Se declară de utilitate publică 
toate lucrările de dezvoltare a infrastructurii 
aeroportuare la Aeroportul Internaţional 
Henri Coandă – Bucureşti, expropriator fiind 
statul român prin Compania Naţională 
Aeroportul Internaţional Henri Coandă – 
Bucureşti S.A. de sub autoritatea Ministerului 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  

 (1) - Text nemodificat 
 

 
 
 
 
(2) În sensul prezentei legi, prin lucrări de 
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(2) În înţelesul prezentei legi, prin lucrări de 
dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, 
denumite în continuare lucrări, se înţeleg:  

a) împrejmuirea perimetrală a 
aeroportului; 

b) lucrări cuprinse în Programul 
strategic de dezvoltare a 
infrastructurii aeroportuare la 
Aeroportul Internaţional Henri 
Coandă – Bucureşti, aprobat prin 
Ordonanţa Guvernului 
nr.64/1999, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.220/2002. 

(3) Suprafeţele de teren ce pot fi 
expropriate în temeiul prezentei legi sunt 
incluse în perimetrul de dezvoltare al 
Aeroportului Internaţional Henri Coandă – 
Bucureşti, delimitat conform Ordonanţei 
Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea 
Programului strategic de dezvoltare a 
infrastructurii aeroportuare la Aeroportul 
Internaţional Bucureşti-Otopeni, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 220/2002, şi fac 
parte din intravilanul oraşului Otopeni şi 
extravilanul comunei Tunari, aprobate prin 
Planurile Urbanistice Generale. 

dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, 
denumite în continuare lucrări, se înţeleg:  

c) împrejmuirea perimetrală a 
aeroportului; 

d) lucrări cuprinse în Programul 
strategic de dezvoltare a 
infrastructurii aeroportuare la 
Aeroportul Internaţional 
Henri Coandă – Bucureşti, 
aprobat prin Ordonanţa 
Guvernului nr.64/1999, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.220/2002. 

 
(3) - Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia juridică. 
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 Art.3. - Expropriatorul întocmeşte o 
documentaţie tehnico-economică pentru 
fiecare lucrare. Documentaţia tehnico-
economică cuprinde şi date privind încadrarea 
lucrării în planurile de urbanism şi amenajare 
a teritoriului, planuri cu amplasamentul 
lucrării, care conţin delimitarea suprafeţelor şi 
a construcţiilor propuse spre expropriere, cu 
indicarea numelor proprietarilor, precum şi a 
ofertelor de despăgubire pe categorii de 
imobile stabilite de către persoane autorizate 
în evaluare. Planurile cu amplasamentul 
lucrării se vizează de către Agenţia Naţională 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
 

   Art. 3 va avea următorul cuprins: 
       
Art. 3. - Expropriatorul întocmeşte o 
documentaţie tehnico-economică în 
conformitate cu prevederile Legii 
nr.7/1996 cu modificările şi completările 
ulterioare pentru fiecare lucrare. 
Documentaţia tehnico-economică  
cuprinde şi date privind încadrarea lucrării 
în planurile de urbanism şi amenajare a 
teritoriului, documentaţii cadastrale care 
conţin amplasamentul lucrării,  delimitarea 
suprafeţelor şi a construcţiilor propuse 
spre expropriere, cu evidenţierea 
suprafeţelor şi construcţiilor rezultate în 
urma exproprierii şi cu indicarea numelor 
proprietarilor stabilite de către persoane 
autorizate în întocmirea documentaţiilor 
cadastrale, precum şi a ofertelor de 
despăgubire pe categorii de imobile 
stabilite de către persoane autorizate în 
evaluare. Documentaţiile cadastrale ale 
lucrării se vizează de către  Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau 
Agenţia Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară după caz. 
 
 

 
 
 
- Referirea la Legea nr. 7/1996 
este necesară deoarece în zonele 
în care se aplică Decretul Lege 
115/1938, instanţele 
judecătoreşti refuză să ia act de 
dosarele cadastrale 
 
 
 
 
 
- Referirea la Oficiul de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară este 
necesară deoarece conform 
procedurilor, pentru lucrările 
care se întind pe raza unui singur 
judeţ, este necesar doar avizul 
Oficiului de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară. 
Menţinerea numai a sintagmei „ 
se vizează de către Agenţia 
Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară » duce 
implicit la obligativitatea 
avizului şi de la Agenţia  
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Autor: Comisia juridică. Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, chiar şi în 
cazul menţionat mai sus 
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Art. 4. –  
(1) Pe baza documentaţiei tehnico-

economice prevăzute la art.3, Guvernul 
aprobă, prin hotărâre, amplasamentul lucrării, 
declanşarea procedurii de expropriere a 
imobilelor care constituie amplasamentul, 
suma globală estimată a despăgubirilor, sursa 
de finanţare şi termenul în care aceasta se 
virează într-un cont bancar deschis pe numele 
expropriatorului.  
(2) Planul cu amplasamentul lucrării, întocmit 
conform prevederilor art. 3 pe fiecare teritoriu 
administrativ, se aduce la cunoştinţa publică 
prin afişarea la sediul consiliului local 
respectiv şi va rămâne afişat până la 
finalizarea procedurii de despăgubire. Planul 
cu amplasamentul lucrării va fi publicat şi 
într-un ziar local.  
(3) Suma globală a despăgubirilor pentru 
imobilele expropriate nu poate fi mai mică 
decât cuantumul total al despăgubirilor 
determinat de către un evaluator autorizat şi 
se virează la dispoziţia expropriatorului în cel 
mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

Art. 4. va avea următorul cuprins: 
 
  (1) Text nemodificat 
 
   
 
 
 
 
 
 
(2) Se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Text nemodificat, 
 se renumerotează ca alin. (2). 
 
Dupa alin. (2) se introduc doua alineate 
noi, alin. (3) si (4), cu urmatorul 
cuprins: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformulat în Art. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deoarece sunt situaţii în care 
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hotărârii Guvernului prevazute la alin. (1).  
  
 

(3) În situaţia în care, ca urmare a 
definitivării proiectului tehnic sau a 
detaliilor de execuţie, amplasamentul 
lucrării se modifică, expropriatorul va 
proceda la regularizarea datelor de 
identificare a imobilelor supuse 
exproprierii, cu respectarea 
reglementărilor în vigoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) - Suplimentarea sumei prevăzute la 
alin. (2), se poate face prin hotărâre a 
Guvernului, la cererea motivată a 
expropriatorului. 
 
Autor: Comisia juridică.  

între momentul depunerii 
documentaţiei necesare pentru 
adoptarea hotărârii de Guvern şi 
data începerii efective a 
exproprierii se produc modificări 
ale amplasamentului, este 
necesar ca documentaţiile 
economico-cadastrale să poată fi 
refăcute fără a mai fi necesară o 
nouă hotărâre de Guvern. În caz 
contrar ar trebui promovată câte 
o nouă hotărâre de Guvern 
pentru fiecare modificare 
rezultată din proiectul tehnic 
şi/sau detaliile de execuţie, fapt 
care pe de o parte  ar face să 
aglomereze agenda Guvernului, 
iar pe de altă parte ar încetini 
procesul de expropriere şi 
implicit pe cel de execuţie a 
lucrărilor. 
 
Preluarea şi modificarea 
conţinutului Art. 11 

6   
Art. 5. - (1) Plata despăgubirilor pentru 
imobilele expropriate în baza prevederilor 
art. 4 alin. (1) se face în baza cererilor 
adresate de către titularii drepturilor reale, 

       Art. 5. va avea următorul cuprins: 
 Art. 5. În termen de 15 zile de la 
publicarea hotărârii Guvernului 
prevăzută la art. 4 alin (1), 
expropriatorul va demara următoarele 

 
 
Se elimină prevederea, 
considerată excesivă , prin care 
proprietarul este obligat să 
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precum şi de către orice persoană care 
justifică un interes legitim.  
(2) Cererea pentru plata despăgubirilor va 
conţine numele şi prenumele titularilor 
drepturilor reale, adresa de domiciliu, 
actele doveditoare referitoare la existenţa 
drepturilor reale asupra bunului imobil 
expropriat. Cererea, împreună cu 
documentele doveditoare, originale şi/sau 
copii legalizate, va fi depusă, în termen de 
30 de zile de la intrarea în vigoare a 
hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 
alin. (1), la sediul consiliului local pe raza 
căruia se afla imobilul. 
(3) Dovada dreptului de proprietate şi a 
celorlalte drepturi reale asupra imobilelor 
expropriate se face prin mijloace de probă 
admise de lege, în funcţie de modalitatea de 
dobândire a drepturilor – convenţională, 
judiciară, legală, succesorală, înţelegând 
prin dobândire şi constituirea sau 
reconstituirea dreptului de proprietate în 
baza unor legi speciale. 
(4) În cazul în care titularii drepturilor 
reale nu depun cererea şi/sau documentele 
doveditoare, potrivit prevederilor alin. (1) 
şi (2), expropriatorul va notifica acestora 
sumele propuse pentru plata 

acţiuni : 
a) va depune la consiliul local al 

comunei, oraşului sau municipiului pe 
teritoriul cărora sunt situate imobilele 
ce urmează a fi expropriate planurile 
cuprinzând terenurile şi construcţiile 
propuse spre expropriere, cu indicarea 
numelui proprietarilor, precum şi a 
ofertelor de despăgubire în vederea 
consultării de către cei interesaţi. 

b) va notifica persoanelor fizice 
sau juridice titulare de drepturi reale 
propunerile de expropriere împreună 
cu ofertele de despăgubire şi va fixa 
data negocierii în maxim 30 de zile de la 
data notificării.  

 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia juridică. 

depună cerere către expropriator 
pentru a beneficia de 
despăgubire şi obligaţia acestuia 
de a se informa la sediul 
consiliului local privind anunţul 
de expropriere. 
Se elimină din textul de lege  
prevederea conform căreia 
transferul dreptului de 
proprietate de la expropriat la 
expropriator se realizează înainte 
de soluţionarea în instanţă a 
litigiilor.  
 
Se introduce obligaţia 
expropriatorului de a notifica 
proprietarii şi se constituie 
Comisia de negociere 
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despăgubirilor şi le va consemna într-un 
cont bancar deschis pe numele 
expropriatului. Despăgubirile vor fi 
eliberate în condiţiile prezentei legi.  
(5) În cazul în care despăgubirile 
referitoare la acelaşi imobil sunt cerute în 
concurs sau în contradictoriu de mai multe 
persoane îndreptăţite, despăgubirile se vor 
consemna pe numele tuturor, urmând să 
fie împărţite potrivit legii civile. 
Despăgubirea va fi eliberată numai 
titularilor drepturilor dovedite prin 
hotărâri definitive şi irevocabile. 
Eventualele litigii amână plata 
despăgubirilor, dar nu suspendă transferul 
dreptului de proprietate către 
expropriator.  
(6) În situaţia în care imobilele ce urmează 
a fi expropriate fac obiectul unei 
succesiuni, iar succesorii nu sunt cunoscuţi 
sau nu pot prezenta certificat de 
moştenitor, dacă procedura succesorală 
este deschisă, despăgubirea se va consemna 
pe seama succesiunii. În ipoteza în care 
procedura succesorală nu este deschisă, un 
reprezentant al expropriatorului este 
îndreptăţit să solicite deschiderea 
succesiunii, iar suma reprezentând 
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despăgubirile va fi consemnată într-un 
cont distinct, pe seama succesiunii. 
Despăgubirile vor fi plătite numai 
succesorilor care îşi vor dovedi calitatea cu 
certificatul de moştenitor.  
(7) În cazul altor situaţii litigioase decât 
cele prevazute la alin. (5) si (6), sumele 
aferente exproprierii se consemnează pe 
numele persoanelor aflate în litigiu, 
urmând a fi plătite în condiţiile prezentei 
legi.  
  

7  
Art. 6. -(1) În termen de 5 zile de la data 
intrării în vigoare a hotărârii Guvernului 
prevăzute la art. 4 alin. (1), expropriatorul 
numeşte o comisie care verifică dreptul de 
proprietate ori alt drept real în temeiul căruia 
cererea a fost formulată şi se pronunţă, în 
termen de 30 de zile, asupra cuantumului 
despăgubirii, de comun acord cu proprietarul 
sau cu titularii altor drepturi reale.  
(2) La solicitarea comisiei, petentul are 
obligaţia să completeze documentaţia depusă 
privind calitatea de titular al dreptului real 
pentru care solicită despăgubirea în termen de 
15 zile. În caz contrar, comisia va consemna 

     Art. 6. – va avea următorul cuprins: 
 
Art.6. – (1)  În termen de 5 zile de la data 
intrării în vigoare a hotărârii Guvernului 
prevăzute la art. 4 alin. (1), se constituie o 
Comisie de constatare a dreptului de 
proprietate şi a oricăror altor drepturi reale 
şi de negociere a cuantumului 
despăgubirii, de comun acord cu 
proprietarul sau cu titularii altor drepturi 
reale.  

 
Alin. (2) se elimină. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se elimină din textul de lege  
prevederea considerată ca fiind 
neconstituţională, deoarece 
proprietarul este obligat să-şi 
solicite dreptul de despăgubire  
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despăgubirea pe numele solicitantului, însă 
plata acesteia se va face numai la data la care 
solicitantul îşi va dovedi dreptul în condiţiile 
prezentei legi.  
  

 
Se introduc patru noi alineate, alin. (2), 
(3), (4) si (5), cu urmatorul cuprins:  

 
 

(2) Comisia de constatare a dreptului de 
proprietate şi a oricăror altor drepturi 
reale şi de negociere a cuantumului 
despăgubirii este compusă din trei 
reprezentanţi ai expropriatorului, la care se 
adaugă în fiecare comună, oraş sau 
municipiu pe teritoriul cărora sunt situate 
imobilele ce urmează a fi expropriate, 
primarul localităţii şi un proprietar de 
imobile din localitatea respectivă, ales 
conform prevederilor art. 15 din Legea 
33/1994 privind exproprierea pentru 
utilitate publică.   
 
(3) Comisia de constatare a dreptului de 
proprietate şi a oricăror altor drepturi 
reale şi de negociere a cuantumului 
despăgubirii constituită în condiţiile 
prezentei legi se întruneşte în termen de 
maximum 30 de zile de la constituire şi 
analizează documentele prezentate de 
persoanele fizice sau juridice, 
reprezentând proprietarii şi titularii 
altor drepturi reale.  

 
 
 
Se stabileşte modul de lucru al 
Comisiei de constatare a 
dreptului de proprietate şi de 
negociere a cuantumului 
despăgubirii, după o procedură 
simplificată faţă de Legea 
33/1994 privind exproprierea 
pentru utilitate publică.  
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(4) Oferta expropriatorului, pretenţiile 
proprietarilor şi titularilor altor 
drepturi reale, prevăzute la alin. (3), 
precum şi susţinerile acestora se vor 
formula şi depune în scris, 
consemnându-se într-un proces verbal.  
(5) Comisia de constatare a dreptului de 
proprietate şi a oricăror altor drepturi 
reale şi de negociere a cuantumului 
despăgubirii consemnează în procesul-
verbal, dacă este cazul, şi învoiala între 
părţi, sub semnătura acestora. În 
procesul verbal se vor consemna numele 
persoanelor fizice sau juridice 
reprezentând proprietarii şi titularii 
altor drepturi reale care nu acceptă 
oferta expropriatorului şi a celor care 
nu s-au prezentat la Comisia de 
constatare a dreptului de proprietate şi 
a oricăror altor drepturi reale şi de 
negociere a cuantumului despăgubirii. 
 
Autor: Comisia juridică 

8 Art. 7. - – Hotărârea de stabilire a 
despăgubirilor, în condiţiile prevăzute la 
art. 6, se comunică petentului şi se afişează, 
în extras, la sediul consiliului local în raza 

Art. 7 - se elimina. 
 
 
 
 

Se elimină prevederea 
neconstituţională prin care 
Comisia de negociere poate 
impune decizia sa proprietarului 
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căruia se află situat imobilul expropriat, 
precum şi la sediul expropriatorului.  
 

Autor: Comisia juridică 

9 Art. 8. – În termen de 5 zile, dar nu mai 
târziu de 15 zile de la data emiterii 
hotărârii comisiei prevăzute la art. 6, 
expropriatorul efectuează, prin transfer 
bancar sau numerar, plata despăgubirilor 
către titularii drepturilor reale asupra 
imobilelor expropriate sau consemnarea 
acestora în condiţiile art. 5 alin. (4)-(6) şi 
ale art. 6 alin. (2).  
 
 

 Art. 8. –  se modifică, se renumerotează 
şi va avea următorul cuprins: 
 
Art. 7. – În termen de 5 zile, dar nu mai 
târziu de 15 zile de la data întrunirii 
Comisiei de constatare a dreptului de 
proprietate şi a oricăror altor drepturi 
reale şi de negociere a cuantumului 
despăgubirii, pentru toate cazurile în 
care s-a consemnat în procesul verbal 
acordul părţilor, acesta fiind  semnat de 
ambele părţi, expropriatorul efectuează 
plata despăgubirilor pentru imobilele 
expropriate în orice mod convenit între 
părţi. 
Autor: Comisia juridică 

 
 
Se elimină textul 
neconstituţional care conţinea 
prevederea de a se efectua plata 
despăgubirii stabilită de 
expropriator înainte de a se 
judeca litigiul cu proprietarii 
care nu au acceptat oferta. 
Noul text stabileşte modalitatea 
de plată a despăgubirilor în 
cazurile în care părţile au ajuns 
la învoială. 

10 Art. 9. - (1) Expropriatul nemulţumit de 
cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 8 
se poate adresa instanţei judecătoreşti 
competente în termen de 15 zile de la data 
la care i-a fost comunicată hotărârea 
comisiei prin care i s-a respins, în tot sau în 
parte, cererea de despăgubire.  
(2) Orice persoană care se consideră 
îndreptăţită la despăgubire pentru 

Art. 9. – se modifică, se renumerotează 
şi va avea următorul cuprins: 
 
Art. 8. - Pentru toate cazurile în care în 
urma întrunirii Comisiei de constatare 
a dreptului de proprietate şi a oricăror 
altor drepturi reale şi de negociere a 
cuantumului despăgubirii, nu s-a ajuns 
la învoială între părţi asupra 
cuantumului despăgubirii, precum şi 

 
 
Se anulează textul 
neconstituţional care stabilea că 
expropriatul poate să se adreseze 
în justiţie pentru a solicita o 
dreaptă despăgubire numai după 
expropriere. 
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exproprierea imobilului, se poate adresa 
instanţei judecătoreşti competente în 
termen de 3 ani de la data intrării în 
vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute 
la art. 4 alin. (1).  
(3) Acţiunea formulată în conformitate cu 
prevederile alin. (1) se soluţionează potrivit 
dispoziţiilor art. 21-27 din Legea nr. 
33/1994 privind exproprierea pentru cauză 
de utilitate publică, în ceea ce priveşte 
stabilirea despăgubirii. 
(4) În litigiile prevăzute la alin. (2), plata 
despăgubirii se face de către expropriator 
în termen de 30 de zile de la data solicitării, 
pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi 
irevocabile de stabilire a cuantumului 
acesteia Expropriatul nemulţumit de 
cuantumul despăgubirii precum şi orice 
persoană care se consideră îndreptăţită la 
despăgubire pentru exproprierea 
imobilului se poate adresa instanţei 
judecătoreşti competente în termen de 3 
ani de la data intrării în vigoare a hotărârii 
Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1) sau 
în termen de 15 zile de la data la care i-a 
fost comunicată hotărârea comisiei prin 
care i s-a respins, în tot sau în parte, 
cererea de despăgubire. Acţiunea 
formulată în conformitate cu prevederile 

pentru cazurile în care persoanele 
notificate nu s-au prezentat pentru 
negociere, expropriatorul se adresează 
instanţelor judecătoreşti conform 
prevederilor Legii 33/1994 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică. Judecarea cauzelor ce au ca 
obiect exproprierile pornite în temeiul 
prezentei legi se face cu precădere, iar 
termenele stabilite în cursul judecăţii, 
de către instanţele investite, nu pot fi 
mai mari de 7 zile. 
 
 
 
 
 
   Autor: Comisia juridică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noul articol stabileşte că 
expropriatorul trebuie să se 
adreseze justiţiei, iar pentru a se 
scurta procedurile lungi, care ar 
putea întârzia proiecte deosebit 
de importante pentru stat se 
consideră că soluţionarea acestor 
cauze poate constitui situaţie de 
urgenţă.  
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prezentului articol se soluţionează potrivit 
dispoziţiilor art. 21-27 din Legea nr. 
33/1994 privind exproprierea pentru cauză 
de utilitate publică, în ceea ce priveşte 
stabilirea despăgubirii. În acest caz, plata 
despăgubirii se face de către expropriator 
în termen de 30 de zile de la data solicitării, 
pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi 
irevocabile de stabilire a cuantumului 
acesteia.  

11 Art. 10. -  (1) Cererile adresate instanţei 
judecătoreşti pentru stabilirea, în 
contradictoriu cu statul român, a dreptului la 
despăgubire pentru expropriere şi a 
cuantumului acesteia sunt scutite de taxa 
judiciară de timbru.  
(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile 
litigiilor având ca obiect stabilirea dreptului 
de proprietate ori a altui drept real asupra 
imobilelor supuse exproprierii.  
 

 Art.10. – text nemodificat, se 
renumerotează ca art. 9. 
 
  

 
 
 

12 Art. 11. –Suplimentarea sumei prevăzute 
la art. 4 alin. (3), dacă este cazul, se face 
prin hotărâre a Guvernului, la cererea 
expropriatorului.  
 
.  

Art. 11. – se modifică, se renumerotează 
şi va avea doua alineate, cu  următorul 
cuprins:  
      Art. 10. – (1) În cazul în care în 
termen de 60 de zile de la notificare 
posesorii imobilelor ce urmează a fi 
expropriate în condiţiile prezentei legi 

 
 
Vechiul conţinut a fost preluat la 
art. 4 alin. (4) pentru o mai bună 
coerenţă a textului legii. 
 
Noul conţinut stabileşte modul 
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nu au obţinut înscrisurile care atestă 
dreptul de proprietate şi celelalte 
drepturi reale, prin derogare de la 
prevederile Legii nr. 7/1996 a 
cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
expropriatorul va acţiona pe seama şi în 
numele posesorilor sau a persoanelor 
îndreptăţite în vederea obţinerii 
înscrisurilor care atestă dreptul de 
proprietate. 
                 (2) Pentru situaţiile prevăzute 
la alin. (1), după obţinerea înscrisurilor 
care atestă dreptul de proprietate 
asupra bunurilor imobile ce urmează a 
fi expropriate pentru utilitate publică, 
procedura de stabilire a cuantumului 
despăgubirii şi de expropriere se 
desfăşoară conform prevederilor 
prezentei legi.   
Autor: Comisia juridică 

de tratare al posesorilor de 
bunuri imobile care fac obiectul 
exproprierii pentru utilitate 
publică şi  refuză să-şi clarifice 
dreptul de proprietate 
(succesiune după moştenire, 
intabulare, număr cadastral, alte 
situaţii litigioase) 

13 Art. 12. – Actele juridice care se încheie 
după data comunicării hotărârii comisiei 
prevăzute la art. 6 alin. (1) sau după data 
consemnării sumelor stabilite ca 
despăgubiri, pentru constituirea sau 
transferul de drepturi reale având ca 
obiect imobilele afectate de expropriere, 

Art. 12. –  se renumerotează si se 
introduc două alineate cu următorul 
cuprins: 
 
        Art. 11 (1) După primirea 
notificării şi până la definitivarea 
exproprierii, orice act de transmitere a 
drepturilor reale aferente imobilului 

 
 
S-a eliminat textul vechi care 
încalcă dreptul de proprietate 
prin limitarea dreptului 
proprietarului de a decide asupra 
proprietăţii sale. 
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sunt lovite de nulitate absolută.  
  

supus exproprierii către altă persoană 
decât expropriator este lovit de nulitate 
absolută, indiferent de forma de 
proprietate, publică sau privată a 
vechiului proprietar. 
                   (2) După primirea notificării 
de către proprietarul ce urmează să fie 
expropriat, orice construcţie aflată în 
curs de realizare pe terenul respectiv 
trebuie să înceteze, dacă expropriatorul 
nu-şi dă acordul la continuarea 
construcţiei explicit, în scris. În cazul în 
care construcţia se realizează de altă 
persoană decât proprietarul, aceasta 
trebuie să anunţe expropriatorul cu 
prilejul primirii notificării, dar nu mai 
târziu de data stabilită pentru 
negocierile referitoare la cuantumul 
despăgubirilor şi, pe cheltuiala 
expropriatorului, să notifice imediat pe 
constructor. Constructorul, atunci când 
nu este proprietarul imobilului supus 
exproprierii, are dreptul la desdăunare 
de către expropriator pentru 
prejudiciul suferit, pe calea unei acţiuni 
distincte şi care nu afectează transferul 
proprietăţii. Nerespectarea acestor 
dispoziţii decad pe cel culpabil din 
dreptul de a fi desdăunat pentru 

 
 
 
Precizare mai clară a 
momentului din care se interzic 
transferuri de proprietate sau 
continuarea construcţiilor pe 
terenuri supuse exproprierii 
pentru utilitate publică, 
indiferent de forma de 
proprietate, publică sau privată a 
vechiului proprietar. 
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cheltuielile efectuate pentru continuarea 
construcţiei iar demolarea acelei părţi 
va fi făcută pe cheltuiala sa, răspunzând 
şi pentru eventualele prejudicii cauzate 
de întârzieri sau orice alte asemenea 
probleme apărute din această cauză. 
 
Autor: Comisia juridică 

14 Art. 13. - (1) Autorizaţia de construire pentru 
lucrări, în toate cazurile, se emite imediat, 
potrivit art. 6 alin. (13) din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
(2) Pe terenurile expropriate sunt interzise 
începerea şi/sau continuarea construcţiilor, cu 
sau fără autorizaţie, a instalaţiilor sau a altor 
bunuri imobile de orice natură.  
  

Text nemodificat, se renumerotează ca 
Art. 12. 
 

 

15 Art. 14. - (1) Scoaterea, definitivă ori 
temporară, a terenurilor necesare pentru 
lucrări de dezvoltare a infrastructurii 
aeroportuare din circuitul agricol şi, respectiv, 
din fondul forestier naţional se exceptează de 
la plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) 
din Legea fondului funciar nr. 18/1991, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv a taxelor şi a celorlalte 

 Text nemodificat, se renumerotează ca 
Art. 13. 
 
.  
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sume datorate potrivit art. 55, 56 şi 58 din 
Legea nr. 26/1996 – Codul silvic, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi art. 
24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 
96/1998 privind reglementarea regimului 
silvic şi administrarea fondului forestier 
naţional, aprobată cu  modificări şi completări 
prin Legea nr. 141/1999, republicată, cu 
modificările şi completările  ulterioare.  
(2) În vederea asigurării continuităţii 
echilibrului ecologic în ţara noastră prin 
asigurarea integrităţii fondului forestier 
naţional, sumele echivalente taxei de scoatere 
definitivă din circuitul silvic a terenurilor 
forestiere, contravaloarea pierderii de creştere 
a arboretului, dacă terenul este acoperit cu 
pădure, precum şi cheltuielile de instalare a 
vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia 
până la realizarea stării de masiv, prevăzute 
de lege, se asigură de la bugetul de stat, pe 
bază de programe anuale.  
(3) Sumele echivalente taxei de scoatere 
definitivă din circuitul silvic a terenurilor 
forestiere se varsă în fondul de ameliorare a 
fondului funciar cu destinaţie silvică aflat la 
dispoziţia autorităţii publice centrale care 
răspunde de silvicultură.  
(4) Sumele echivalente contravalorii pierderii 
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de creştere a arboretului, precum şi 
cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere 
şi de întreţinere a acesteia până la realizarea 
stării de masiv se varsă la Fondul de 
conservare şi regenerare a pădurilor, 
constituit la Regia Naţională a Pădurilor – 
Romsilva.  
.  

16 Art. 15. -(1) Transferul imobilelor din 
proprietatea privată în proprietatea 
publică a statului şi în administrarea 
expropriatorului operează de drept la data 
plăţii despăgubirilor pentru expropriere 
sau, după caz, la data consemnării 
acestora, în condiţiile prezentei legi.  
(2) Intabularea dreptului de proprietate 
publică a statului se face în baza cererii 
expropriatorului, în conformitate cu 
prevederile Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
  

  Art. 15. – se modifică, se 
renumerotează şi va avea următorul 
cuprins: 
 
      Art. 14. - Transferul imobilelor din 
proprietatea privată în proprietatea 
publică a statului şi în administrarea 
expropriatorului operează de drept la 
data plăţii despăgubirilor pentru 
expropriere.  
 
 
  Autor: Comisia juridică 

 
 
Se elimină sintagma „. sau după 
caz, la data consemnării 
acestora, în condiţiile prezentei 
legi” deoarece transferul de 
proprietate se face numai după o 
prealabilă şi justă despăgubire 
 
 

17 Art. 16. - Secretarii unităţilor administrativ-
teritoriale în care sunt situate imobilele ce 
urmează a fi supuse exproprierii, precum şi 
notarii publici sunt obligaţi să comunice, în 
termen de 5 zile de la cererea 
expropriatorului, informaţiile cu privire la 

 
Text nemodificat, se renumerotează ca 
Art. 15. 
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deschiderea procedurilor succesorale.  
 

18 Art. 17. - Serviciile privind avizarea şi 
înregistrarea documentaţiilor cadastral-
juridice sunt scutite de la plata taxelor, iar 
taxele aferente procedurii de intabulare 
pentru terenurile necesare realizării 
lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii 
aeroportuare sunt scutite de la plată.  
.  

Art. 17. –  se renumerotează ca Art. 16  
şi va avea două alineate numerotate 
alin. (1) si (2) cu următorul cuprins: 
 
         (1) Serviciile privind avizarea şi 
înregistrarea documentaţiilor cadastral-
juridice sunt scutite de la plata taxelor, 
iar taxele aferente procedurii de 
intabulare pentru terenurile necesare 
realizării lucrărilor de dezvoltare a 
infrastructurii aeroportuare sunt scutite 
de la plată 
         (2) Nu sunt scutite de la plată 
taxele pentru activităţile notariale şi 
activităţile desfăşurate de expropriator 
atunci când se subrogă în drepturile 
proprietarului. Aceste din urmă sume 
vor fi deduse din despăgubirile 
acordate, fără a putea depăşi cuantumul 
total al despăgubirii.  
 
Autor: Comisia juridică 

 
 
 
 
 
Sumele pentru activitatea 
desfăşurată de expropriator când 
se subrogă în drepturile 
proprietarului pot fi deduse din 
despăgubiri deoarece sunt 
rezultatul conduitei ilicite a 
proprietarului ce urmează a fi 
expropriat. 

19 Art. 18. – Dispoziţiile prezentei legi se 
completează în mod corespunzător cu 
prevederile Legii nr. 33/1994, precum şi cu 
cele ale Codului civil şi ale Codului de 

Text nemodificat, se renumerotează ca 
Art. 17. 
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procedură civilă, în măsura în care nu prevăd 
altfel.  
 

20 Art. 19. – În termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul 
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 
va elabora normele metodologice de punere 
în aplicare a prezentei legi, care vor fi 
aprobate prin hotărâre a Guvernului.  
 
 
 

Text nemodificat, se renumerotează ca 
Art. 18. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

               
 
 

 
 


