PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013,
aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 7 alineatul (1), după litera m) se introduc
două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins:
„n) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea reţelelor de
distribuţie a energiei electrice;
o) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de
distribuţie a gazelor naturale şi a racordului la sistemul de transport a
gazelor naturale.”
2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71,
cu următorul cuprins:
„Art. 71. – Referitor la prevederile legale privind lucrările de
construire/modernizare/reabilitare/extindere a reţelelor din domeniul
gazelor naturale, a racordului la sistemul de transport a gazelor naturale
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şi a reţelelor din domeniul energiei electrice atât prin Programul naţional
de dezvoltare locală, cât şi realizate cu finanţare din alte surse, ocuparea
temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se va face astfel:
a) prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) – c) din
Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ocuparea temporară a terenurilor din fondul
forestier proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale
pentru realizarea lucrărilor specifice proiectelor de interes naţional sau
judeţean din domeniul gazelor naturale şi energiei electrice se face cu titlu
gratuit pe toată durata de existenţă a acestora;
b) prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier
proprietate privată pentru realizarea lucrărilor specifice proiectelor
prevăzute la lit. a) se face pe toată durata de existenţă a acestora; chiria
şi contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei
lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, datorate pentru
ocuparea temporară a terenurilor forestiere aflate în proprietate privată,
se stabilesc prin înţelegere cu proprietarul terenului forestier şi se
consemnează sau se achită cu titlu de indemnizaţie de către iniţiatorul
proiectului, în condiţiile legii;
c) acordul proprietarului pentru terenurile forestiere proprietate
privată, prevăzut în Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, se încheie de către proprietar sub forma
înscrisului sub semnătură privată pentru ocuparea temporară a
terenurilor forestiere din fondul forestier naţional şi se depune în copie
certificată pentru conformitate cu originalul de iniţiatorul proiectului la
instituţia competentă să emită aprobarea de ocupare temporară;
d) prin derogare de la prevederile Legii nr. 46/2008,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ocuparea
temporară a terenurilor din fondul forestier proprietate privată necesară
realizării proiectelor prevăzute la lit. a) se face fără acordul
proprietarilor în situaţia în care nu se prezintă un titlu valabil sau nu
sunt cunoscuţi proprietarii, în situaţia litigiilor, precum şi în situaţia
succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuţi sau în cazul în
care nu se ajunge la un acord financiar cu proprietarul; acordul
proprietarului în acest caz se suplineşte prin declaraţia iniţiatorului
proiectului de asumare proprie a răspunderii şi care descrie
imposibilitatea obţinerii acordului proprietarilor;
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e) în situaţiile prevăzute la lit. d), sumele datorate deţinătorilor
pentru ocuparea temporară a terenului forestier, calculate potrivit
Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi
schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti, aprobată prin
Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 694/2016, cu
modificările ulterioare, inclusiv valoarea masei lemnoase valorificate, se
consemnează cu titlu de indemnizaţie într-un cont bancar deschis pe
numele iniţiatorului proiectului şi se eliberează ulterior prin dispoziţia
iniţiatorului proiectului;
f) ocuparea temporară a terenurilor forestiere proprietate
privată pentru care nu au fost emise documentele care fac dovada
proprietăţii se face pe baza unei adeverinţe eliberate de către comisia
locală pentru reconstituirea dreptului de proprietate, aprobată de către
primar, care confirmă această situaţie;
g) prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (11) din Legea
nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru realizarea obiectivelor prevăzute la lit. a) la distanţe mai mici de
50 m de liziera pădurii nu este necesară obţinerea avizului structurii
teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.”
Art. II. – Obiectivele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. n) şi o) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, aprobată prin Legea
nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta
a fost completată prin prezenta lege, pot fi finanţate prin bugetul
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin etapa
a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală.
Art. III. – În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013,
aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, se va
republica în Monitorul Oficial al României, Partea 1, dându-se textelor o
nouă numerotare.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.
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