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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI  

COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr.4c-13/996/22.11.2021 

 
Nr.4c-7/494/22.11.2021 

 
                           

 
 

   
   Către,  

  BIROUL PERMANENT AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 
    

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea art. 2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, trimis 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru administrație publică și 
amenajarea teritoriului pentru examinare în fond, în procedură de urgență, cu adresa nr. 
PLx 646/2020 din 20 octombrie 2020. 

 
 
PREŞEDINTE, 

 
PREŞEDINTE, 

            Mihai Alexandru Badea 
 

Simona Bucura- Oprescu 
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI  

COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  

Nr.4c-13/996/22.11.2021 
 

Nr.4c-7/494/22.11.2021 

PLx 646/2020 
 

R A P O R T    C O M U N 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr.255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 

interes naţional, judeţean şi local  
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia  juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, cu dezbaterea în fond, în procedură de 
urgență, prin adresa nr. PLx 646/2020 din 20 octombrie 2020, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea art. 2 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local . 

Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 14 octombrie 2020, cu 
respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din 
Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat. 

La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere : 
- Avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 943/10.09.2020); 
- Avizul partajat al Consiliului Economic și Social (nr. 8585/10.09.2020). Astfel: 

3 reprezentanți ai părții patronale au dat un aviz favorabil; 3 reprezentanți ai părții 
patronale, reprezentanții părții sindicale și reprezentanții asociațiilor și fundațiilor 
neguvernamentale ale societății civile au dat un aviz negativ. 

- Guvernul  nu susține proiectul de lege (adresa nr. 1420/15.03.2021). 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.2 din Legea 

nr.255/2010 în sensul declarării de utilitate publică a lucrărilor de interes public naţional 
de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională pentru construcţii 
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administrative necesare funcţionării sistemului judiciar şi a activităţii avocaţilor, barourilor 
şi a Uniunii Naţionale a Barourilor din România. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de lege  
în ședința desfășurată în sistem mixt, din data de 8 aprilie 2021. 

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au fost prezenți 
conform listei de prezentă. 

Potrivit prevederilor art.62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisiile au examinat proiectul de lege în ședință comună în data de 17 noiembrie 2021. 
La lucrările comisiilor fost prezenți deputați conform listei de prezență.  
 În urma examinării proiectului de lege  și a opiniilor exprimate, membrii celor două 
Comisii sesizate în fond, au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport 
comun de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr.255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective 
de interes naţional, judeţean şi local, cu amendamente admise prezentate în anexa la 
prezentul raport. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai Alexandru Badea 

PREŞEDINTE, 
Simona Bucura –Oprescu 

 
 
 

SECRETAR, 
László-Zsolt Ladányi 

SECRETAR, 
Flucuş Dumitru 
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AMENDAMENTE ADMISE 
PL-x nr. 646/2020 / L597/2020 

 
Proiect de Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 

necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local 
 

Nr. 
crt. 

Legea nr. 255/2010 Textul adoptat de Senat Amendamente 
Camera Deputaților 

Motivare Amendamente 

1.   Titlul legii: Lege pentru 
modificarea art. 2 din Legea nr. 
255/2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective 
de interes naţional, judeţean şi 
local 

Titlul legii: Lege pentru 
modificarea și completarea 
Legii nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi 
local 
 
Autori amendamente: 
Grupurile parlamentare USR, 
PNL, UDMR, Minorități ale 
Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi și Grupurile 
parlamentare USR, PNL, 
UDMR, Minorități, AUR ale 
Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului 
 

Conform Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, având în 
vedere că pe lângă modificările 
de la art. 2 au fost propuse 
modificarea art. 1 alin. (1) și 
completarea art. 5. 

2.   Articol unic. – Articolul 2 din 
Legea nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică, necesară 
realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local, 

Art. I. – Legea nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor 
obiective de interes naţional, 
judeţean şi local, publicată în 

Conform Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, având în 
vedere că pe lângă modificările 
de la art. 2 au fost propuse 
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publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 853 din 20 
decembrie 2010, cu modificările 
și completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

 

Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 853 din 20 
decembrie 2010, cu 
modificările și completările 
ulterioare, se modifică și se 
completează după cum 
urmează: 
 
Autori amendamente: 
Grupurile parlamentare USR, 
PSD, PNL, UDMR, Minorități 
ale Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi și 
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului 

 

modificarea art. 1 alin. (1) și 
completarea art. 5. 

3.   
 
 
 
Art. 1. – (1) Prezenta lege stabileşte 
cadrul juridic pentru luarea 
măsurilor necesare executării: 
lucrărilor de construcţie, reabilitare 
şi modernizare a drumurilor de 
interes naţional, judeţean şi local, 
lucrărilor de construcţie, reabilitare 
şi extindere a infrastructurii 
feroviare publice, lucrărilor 
necesare dezvoltării reţelei de 
transport cu metroul şi de 
modernizare a reţelei existente, 
lucrărilor de dezvoltare a 
infrastructurii aeroportuare, precum 
şi a infrastructurii de transport 

Nemodificat La articolul 1, alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
Art. 1. – (1) Prezenta lege 
stabileşte cadrul juridic pentru 
luarea măsurilor necesare 
executării: lucrărilor de 
construcţie, reabilitare şi 
modernizare a drumurilor de 
interes naţional, judeţean şi 
local, lucrărilor de construcţie, 
reabilitare şi extindere a 
infrastructurii feroviare publice, 
lucrărilor necesare dezvoltării 
reţelei de transport cu metroul şi 
de modernizare a reţelei 
existente, lucrărilor de 
dezvoltare a infrastructurii 

Amendament de corelare cu 
amendamentul de la art. 2 alin. 
(2) lit. i), cu aceleași argumente. 
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naval, lucrărilor de construcţie, 
modernizare şi extindere a 
obiectivelor cu caracter militar, 
lucrărilor de construire-construcţii şi 
infrastructură - reabilitare, 
modernizare, reconversie 
funcţională pentru construcţii 
administrative necesare funcţionării 
administraţiei publice centrale şi 
locale, lucrărilor de construcţie, 
reabilitare şi modernizare a 
obiectivelor prevăzute în proiectele 
de investiţii strategice, inclusiv cele 
realizate în parteneriat public-privat, 
lucrărilor de construire, reabilitare, 
modernizare, reconversie 
funcţională pentru proiecte de 
dezvoltare şi regenerare urbană 
iniţiate de autorităţile publice 
centrale şi locale, lucrărilor din 
domeniul gospodăririi apelor, 
respectiv construcţiile hidrotehnice 
şi lucrările anexe, acumulările de 
apă permanente şi nepermanente, 
cantoanele de exploatare, digurile de 
apărare împotriva inundaţiilor, 
construcţiile şi instalaţiile 
hidrometrice, instalaţiile de 
determinare automată a calităţii 
apei, lucrările de amenajare, 
regularizare sau consolidare a 
albiilor, canalelor şi derivaţiilor 
hidrotehnice, staţiile de pompare, 
precum şi a altor construcţii 
hidrotehnice realizate pe ape, lucrări 
de renaturare, reabilitare zone 

aeroportuare, precum şi a 
infrastructurii de transport 
naval, lucrărilor de construcţie, 
modernizare şi extindere a 
obiectivelor cu caracter militar, 
lucrărilor de construire-
construcţii şi infrastructură - 
reabilitare, modernizare, 
reconversie funcţională pentru 
construcţii administrative 
necesare funcţionării 
administraţiei publice centrale 
şi locale, lucrărilor de 
construcţie, reabilitare şi 
modernizare a obiectivelor 
prevăzute în proiectele de 
investiţii strategice, inclusiv 
cele realizate în parteneriat 
public-privat, lucrărilor de 
construire, reabilitare, 
modernizare, reconversie 
funcţională pentru proiecte de 
dezvoltare şi regenerare urbană 
iniţiate de autorităţile publice 
centrale şi locale, lucrărilor din 
domeniul gospodăririi apelor, 
respectiv construcţiile 
hidrotehnice şi lucrările anexe, 
acumulările de apă permanente 
şi nepermanente, cantoanele de 
exploatare, digurile de apărare 
împotriva inundaţiilor, 
construcţiile şi instalaţiile 
hidrometrice, instalaţiile de 
determinare automată a calităţii 
apei, lucrările de amenajare, 
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umede şi de asigurare a 
conectivităţii laterale, lucrărilor de 
construcţie, reabilitare, modernizare 
şi dezvoltare a staţiunilor turistice de 
interes naţional, lucrărilor de 
construcţie, reabilitare, 
modernizare, dezvoltare şi 
ecologizare a zonei litorale a Mării 
Negre, lucrărilor de amenajare, 
dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor 
de schi, cu instalaţiile de transport 
pe cablu aferente, cu lucrările de 
amenajare, instalaţiile şi 
echipamentele de producere a 
zăpezii şi gheţii artificiale şi de 
întreţinere a pârtiilor, instalaţiile 
pentru iluminatul pârtiilor de schi şi 
alte echipamente necesare 
dezvoltării domeniului schiului, 
amenajarea, dezvoltarea sau 
reabilitarea pârtiilor destinate 
practicării celorlalte sporturi de 
iarnă - biatlon, bob, sanie, sărituri de 
la trambulină, a patinoarelor şi 
echiparea cu instalaţii şi 
echipamente corespunzătoare, 
cuprinse în Programul naţional de 
dezvoltare a turismului «Schi în 
România», aprobat prin Legea nr. 
526/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, lucrărilor de 
interes naţional pentru realizarea, 
dezvoltarea producerii, transportului 
şi distribuţiei de energie electrică, 
transportului şi distribuţiei de gaze 
naturale, de extracţie a gazelor 

regularizare sau consolidare a 
albiilor, canalelor şi derivaţiilor 
hidrotehnice, staţiile de 
pompare, precum şi a altor 
construcţii hidrotehnice 
realizate pe ape, lucrări de 
renaturare, reabilitare zone 
umede şi de asigurare a 
conectivităţii laterale, lucrărilor 
de construcţie, reabilitare, 
modernizare şi dezvoltare a 
staţiunilor turistice de interes 
naţional, lucrărilor de 
construcţie, reabilitare, 
modernizare, dezvoltare şi 
ecologizare a zonei litorale a 
Mării Negre, lucrărilor de 
amenajare, dezvoltare sau 
reabilitare a pârtiilor de schi, cu 
instalaţiile de transport pe cablu 
aferente, cu lucrările de 
amenajare, instalaţiile şi 
echipamentele de producere a 
zăpezii şi gheţii artificiale şi de 
întreţinere a pârtiilor, 
instalaţiile pentru iluminatul 
pârtiilor de schi şi alte 
echipamente necesare 
dezvoltării domeniului schiului, 
amenajarea, dezvoltarea sau 
reabilitarea pârtiilor destinate 
practicării celorlalte sporturi de 
iarnă - biatlon, bob, sanie, 
sărituri de la trambulină, a 
patinoarelor şi echiparea cu 
instalaţii şi echipamente 
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naturale, lucrărilor de dezvoltare, 
modernizare şi reabilitare a 
Sistemului naţional de transport al 
ţiţeiului, gazolinei, etanului, 
condensatului şi gazelor naturale şi 
lucrărilor miniere de interes naţional 
pentru exploatarea zăcămintelor de 
lignit, care se execută în baza unei 
licenţe de exploatare, lucrărilor 
pentru realizarea Sistemului 
naţional al perdelelor forestiere de 
protecţie, precum şi pentru 
împădurirea terenurilor degradate, 
precum şi lucrărilor de interes public 
de construcţie, reabilitare şi 
modernizare a infrastructurii de 
alimentare cu apă, aducţiuni, 
inclusiv a staţiilor de captare şi 
tratare, a infrastructurii de apă uzată 
şi lucrărilor de construcţie, 
reabilitare şi modernizare a staţiilor 
de epurare, lucrărilor de interes 
public naţional de construcţie, 
reabilitare, modernizare şi 
reconversie funcţională pentru 
construcţii administrative necesare 
funcţionării sistemului judiciar, 
lucrărilor de interes public naţional, 
regional, interjudeţean, judeţean şi 
local de construcţie, reabilitare şi 
modernizare necesare funcţionării 
sistemului de sănătate, inclusiv 
pentru infrastructura aferentă 
acestora, lucrărilor de interes public 
local de construcţie, reabilitare, 
modernizare şi reconversie 

corespunzătoare, cuprinse în 
Programul naţional de 
dezvoltare a turismului «Schi în 
România», aprobat prin Legea 
nr. 526/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
lucrărilor de interes naţional 
pentru realizarea, dezvoltarea 
producerii, transportului şi 
distribuţiei de energie electrică, 
transportului şi distribuţiei de 
gaze naturale, de extracţie a 
gazelor naturale, lucrărilor de 
dezvoltare, modernizare şi 
reabilitare a Sistemului naţional 
de transport al ţiţeiului, 
gazolinei, etanului, 
condensatului şi gazelor 
naturale şi lucrărilor miniere de 
interes naţional pentru 
exploatarea zăcămintelor de 
lignit, care se execută în baza 
unei licenţe de exploatare, 
lucrărilor pentru realizarea 
Sistemului naţional al 
perdelelor forestiere de 
protecţie, precum şi pentru 
împădurirea terenurilor 
degradate, precum şi lucrărilor 
de interes public de construcţie, 
reabilitare şi modernizare a 
infrastructurii de alimentare cu 
apă, aducţiuni, inclusiv a 
staţiilor de captare şi tratare, a 
infrastructurii de apă uzată şi 
lucrărilor de construcţie, 
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funcţională, pentru construcţii 
administrative, sociale, culturale, de 
învăţământ şi sport, inclusiv pentru 
infrastructura aferentă acestora, 
lucrărilor de conservare sau de 
amenajare a spaţiilor verzi, 
lucrărilor de regenerare urbană, 
lucrărilor de protecţie şi de 
restaurare a clădirilor de patrimoniu, 
lucrărilor de interes public local de 
amenajare a teritoriului şi de 
urbanism, de dezvoltare sau 
regenerare urbană, conform 
proiectului de strategie de 
dezvoltare urbană şi teritorială 
prevăzut de Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi 
urbanismul, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau a 
studiului de fezabilitate propus şi 
aprobat prin hotărâre a consiliului 
local, după caz, în domeniile 
reglementate de prezentul articol, 
precum şi cele prevăzute la art. 3 din 
Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările 
şi completările ulterioare, lucrărilor 
de închidere şi ecologizare a 
depozitelor de deşeuri, efectuate de 
stat prin autorităţile publice centrale, 
ca urmare a stabilirii în sarcina 
acestuia de măsuri, în baza unor 
hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene. 

reabilitare şi modernizare a 
staţiilor de epurare, lucrărilor de 
interes public naţional de 
construcţie, reabilitare, 
modernizare şi reconversie 
funcţională pentru construcţii 
administrative necesare 
funcţionării sistemului judiciar 
sau organizării profesiei de 
avocat, conform legii sale 
speciale, lucrărilor de interes 
public naţional, regional, 
interjudeţean, judeţean şi local 
de construcţie, reabilitare şi 
modernizare necesare 
funcţionării sistemului de 
sănătate, inclusiv pentru 
infrastructura aferentă acestora, 
lucrărilor de interes public local 
de construcţie, reabilitare, 
modernizare şi reconversie 
funcţională, pentru construcţii 
administrative, sociale, 
culturale, de învăţământ şi 
sport, inclusiv pentru 
infrastructura aferentă acestora, 
lucrărilor de conservare sau de 
amenajare a spaţiilor verzi, 
lucrărilor de regenerare urbană, 
lucrărilor de protecţie şi de 
restaurare a clădirilor de 
patrimoniu, lucrărilor de interes 
public local de amenajare a 
teritoriului şi de urbanism, de 
dezvoltare sau regenerare 
urbană, conform proiectului de 
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strategie de dezvoltare urbană şi 
teritorială prevăzut de Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sau a studiului de 
fezabilitate propus şi aprobat 
prin hotărâre a consiliului local, 
după caz, în domeniile 
reglementate de prezentul 
articol, precum şi cele 
prevăzute la art. 3 din Legea nr. 
213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, lucrărilor de 
închidere şi ecologizare a 
depozitelor de deşeuri, 
efectuate de stat prin autorităţile 
publice centrale, ca urmare a 
stabilirii în sarcina acestuia de 
măsuri, în baza unor hotărâri ale 
Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene. 
 
Autori amendamente: 
Grupurile parlamentare USR, 
PSD, PNL, UDMR, Minorități 
ale Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi și 
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului 
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4.  Art. 2. – (1) În sensul prezentei legi, 
sunt declarate de utilitate publică 
următoarele lucrări: 
 
.................................................... 
 
i) lucrări de interes public naţional 
de construcţie, reabilitare, 
modernizare şi reconversie 
funcţională, pentru construcţii 
administrative necesare funcţionării 
sistemului judiciar; 

1. La alineatul (1), litera i) va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
i) lucrări de interes public 
naţional de construcţie, 
reabilitare, modernizare şi 
reconversie funcţională, pentru 
construcţii administrative 
necesare funcţionării sistemului 
judiciar și a activității 
avocaților, barourilor și a 
Uniunii Naționale a Barourilor 
din România; 

2. La articolul 2 alineatul (1), 
litera i) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
i) lucrări de interes public 
naţional de construcţie, 
reabilitare, modernizare şi 
reconversie funcţională, pentru 
construcţii administrative 
necesare funcţionării sistemului 
judiciar sau organizării 
profesiei de avocat, conform 
legii sale speciale; 
 
Autori amendamente: 
Grupurile parlamentare USR, 
PSD, PNL, UDMR, Minorități 
ale Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi și 
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului 
 
 

Pentru asigurarea caracterului 
general și abstract al legii, în 
conformitate cu jurisprudența 
Curții Constituționale întemeiată 
pe dispozițiile art. 1 alin. (5) din 
Constituție, se impune renunțarea 
la menționarea expressis verbis a 
Uniunii Naționale a Barourilor 
din România în favoarea unei 
sintagme care face referire la 
construcțiile administrative 
necesare organizării profesiei 
de avocat, activitate care este 
realizată prin barouri și Uniunea 
Națională a Barourilor din 
România, potrivit prevederilor 
art. 48-69 ale Capitolului IV – 
"Organizarea profesiei de 
avocat" din Legea nr. 51/1995 
pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat. 
 
Subliniez că Legea nr. 255/2010, 
în forma sa actuală, nu 
nominalizează nicio entitate 
publică sau privată ca beneficiar 
al lucrărilor declarate de utilitate 
publică pentru a căror realizare 
este permisă exproprierea de 
bunuri imobile conform 
procedurii simplificate pe care o 
prescrie, prin derogare de la 
Legea nr. 33/1994. 
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5.   
 
 
 
d3) Ministerul Justiţiei, pentru 
lucrări de interes public naţional de 
construcţie, reabilitare, modernizare 
şi reconversie funcţională, pentru 
construcţii administrative necesare 
funcţionării sistemului judiciar; 
 

2. La alineatul (3), litera d3) va 
avea următorul cuprins: 
 
 
d3) Ministerul Justiţiei, pentru 
lucrări de interes public naţional 
de construcţie, reabilitare, 
modernizare şi reconversie 
funcţională, pentru construcţii 
administrative necesare 
funcţionării sistemului judiciar și 
a activității avocaților, 
barourilor și a Uniunii 
Naționale a Barourilor din 
România; 
 

3. La articolul 2 alineatul (3), 
litera d3) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
d3) Ministerul Justiţiei, pentru 
lucrări de interes public 
naţional de construcţie, 
reabilitare, modernizare şi 
reconversie funcţională, pentru 
construcţii administrative 
necesare funcţionării sistemului 
judiciar sau organizării 
profesiei de avocat, conform 
legii speciale; 

 
Autori amendamente: 
Grupurile parlamentare USR, 
PSD, PNL, UDMR, Minorități 
ale Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități și 
Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea 
teritoriului 
 
 

Amendament de corelare cu 
amendamentul de la art. 2 alin. 
(2) lit. i), cu aceleași argumente. 

6.    4. La articolul 5, după 
alineatul (3) se introduce un 
nou alineat, alin. (31), cu 
următorul cuprins: 
 
 
(31) În vederea realizării 
studiului de fezabilitate 
prevăzut la alin. (1), 
expropriatorul prevăzut la 
art. 2 alin. (2) poate elabora 

În prezent, art. 5 alin. (1) din 
Legea nr. 255/2010 
condiționează inițierea 
procedurii de expropriere la 
finalul căreia statul român devine 
unic proprietar al 
amplasamentului lucrărilor, 
printre altele, de elaborarea și 
aprobarea prealabilă a variantei 
finale a studiului de fezabilitate, 
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planul urbanistic zonal sau 
planul urbanistic de detaliu, 
după caz, pentru întregul 
amplasament al lucrărilor de 
utilitate publică prevăzute la 
art. 1 și art. 2. 
 
Autori amendamente: 
Grupurile parlamentare USR, 
PNL, UDMR, Minorități ale 
Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi și Grupurile 
parlamentare USR, PNL, 
UDMR, Minorități, AUR ale 
Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului 
 

pentru întregul amplasament al 
lucrărilor. 
 
Anterior exproprierii și implicit 
anterior aprobării variantei finale 
a studiului de fezabilitate, 
amplasamentul nu se limitează la 
o singură parcelă, deoarece 
include și coridorul de 
expropriere care cuprinde mai 
multe parcele și imobile cu 
proprietari diferiți.  
 
Varianta finală a studiului de 
fezabilitate pentru 
amplasamentul lucrărilor nu 
poate fi elaborată și aprobată în 
lipsa aprobării anterioare a 
documentației de urbanism, 
precum planul urbanistic zonal 
și/sau planul urbanistic de 
detaliu, după caz, aferente 
aceluiași amplasament al 
lucrărilor propuse, amplasament 
care include anterior declanșării 
exproprierii mai multe parcele cu 
proprietari diferiți și care stă 
printre altele la baza studiului de 
fezabilitate care se elaborează 
pentru viitoarele obiective de 
investiții de pe amplasamentul 
lucrărilor. 
 
În cazul planului urbanistic de 
detaliu, care are caracter de 
reglementare specifică pentru o 
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singură parcelă, această condiție 
de aprobare prealabilă studiului 
de fezabilitate nu poate fi 
îndeplinită pentru întregul 
amplasament al lucrărilor care 
implică expropriere, deoarece 
anterior exproprierii, 
amplasamentul cuprinde mai 
multe parcele. 
 
În condițiile cadrului legal actual, 
numai după elaborarea studiului 
de fezabilitate, urmat de decizia 
de expropriere, se poate realiza 
plan urbanistic de detaliu pentru 
parcela unică rezultată în urma 
procedurii de expropriere. 
 
Prin urmare, în prezent 
exproprierea nu poate fi inițiată 
în lipsa variantei finale a 
studiului de fezabilitate, care la 
rândul său nu poate fi realizat în 
lipsa documentației de urbanism, 
precum planul urbanistic de 
detaliu, pentru întregul 
amplasament. 
 
Din acest motiv, pentru 
înlăturarea acestui blocaj în 
implementarea proiectelor de 
utilitate publică care apare în 
situația menționată anterior, 
expropriatorul trebuie să aibă 
posibilitatea legală de a elabora 
documentația de urbanism pe 
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întregul amplasament al 
lucrărilor și nu doar pe parcela 
sau parcelele aflate în 
proprietatea publică sau privată a 
statului care sunt parte din același 
amplasament unic al lucrărilor, 
anterior declanșării procedurii de 
expropriere. 

7.    Art. II. – Legea nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor 
obiective de interes naţional, 
judeţean şi local, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 853 
din 20 decembrie 2010, cu 
modificările și completările 
ulterioare, precum și cu 
modificările și completările 
aduse prin prezenta lege, se 
va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 
Autori amendamente: 
Grupurile parlamentare USR, 
PSD, PNL, UDMR, Minorități 
ale Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi și 
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului 

Conform Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, având în 
vedere că Legea nr. 255/2010 a 
fost modificată și completată în 
mod substanțial printr-o serie de 
legi, iar în prezent conține 
numeroase articole, alineate și 
litere cu indici, ceea ce 
îngreunează utilizarea acesteia. 
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