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LEGE nr. 255 din 14 decembrie 2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes naţional, judeţean şi local 

EMITENT    PARLAMENTUL 

Publicat în   MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010 

Data intrării în vigoare 23-12-2010 

Formă consolidată valabilă la data 04-12-2018 

Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-11-2018 până la 

data de 04-12-2018 
Notă CTCE Forma consolidată a LEGII nr. 255 din 14 decembrie 2010, publicate în Monitorul Oficial nr. 

853 din 20 decembrie 2010, la data de 04 Decembrie 2018 este realizată prin includerea 
tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 90 din 6 iunie 2011; LEGEA nr. 205 din 7 

noiembrie 2011; LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013; LEGEA nr. 220 din 5 iulie 2013; LEGEA nr. 229 din 15 iulie 

2013; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 12 februarie 2014; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 

decembrie 2014; LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015; DECIZIA nr. 380 din 26 mai 2015; ORDONANŢA DE 

URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016; DECIZIA nr. 67 din 21 februarie 2017; LEGEA nr. 233 din 9 august 

2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 noiembrie 2018. 

Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. 

Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării 

utilizatorilor. 
Notă CTCE Reproducem mai jos prevederile art. 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 

decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014: 

"Articolul 18 

(1) În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc 

în mod corespunzător prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează: 

a) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în 

cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul mediului; 

b) Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 

în cazul prevederilor care reglementează domeniile ape, păduri şi piscicultură; 

c) Ministerul Economiei cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului în cazul 

prevederilor care reglementează activitatea în domeniile economie şi comerţ; 

d) Inspecţia Muncii cu Agenţia Naţională pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială, în 

cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii 

şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei muncii; 

e) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială cu Agenţia Naţională pentru Inspecţia 

Muncii şi Securitate Socială, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul 

sistemului naţional de asistenţă socială; 

f) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice cu Autoritatea 

Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, în cazul prevederilor care reglementează 

activitatea în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi; 

g) Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism cu 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, în cazul prevederilor care reglementează 

domeniul turismului; 

h) Departamentul pentru Energie şi, respectiv, Ministerul Economiei prin Departamentul 

pentru Energie cu Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, în 

cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniile energetic şi resurselor 

energetice; 

i) Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism şi, 

respectiv, Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, 

Mediul de Afaceri şi Turism cu Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului 

de Afaceri, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniile întreprinderilor 

mici şi mijlocii, cooperaţiei şi mediului de afaceri; 
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j) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-

Privat şi Promovarea Exporturilor cu Departamentul pentru Investiţii Străine, Parteneriat 

Public-Privat şi Promovarea Exporturilor; 

k) secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, 

Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor cu secretarul de stat 

care conduce Departamentul pentru Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi 

Promovarea Exporturilor; 

l) viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu ministrul 

dezvoltării regionale şi administraţiei publice; 

m) viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, cu ministrul agriculturii şi 

dezvoltării rurale; 

n) viceprim-ministrul, ministrul culturii, cu ministrul culturii." 
Prin HOTĂRÂREA nr. 980 din 16 decembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 22 

decembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Energiei a fost abrogată 
HOTĂRÂREA nr. 42 din 21 ianuarie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, 

Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 75 
din 28 ianuarie 2015.Prin HOTĂRÂREA nr. 957 din 9 decembrie 2015 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 10 decembrie 2015 a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr. 

47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013.Prin 
HOTĂRÂREA nr. 38 din 21 ianuarie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 

2015 se reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. 

Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei consolidate. 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Capitolul I 
Dispoziţii generale 

Articolul 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 

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, lucrărilor de construire, reabilitare, modernizare, reconversie funcţională pentru 

proiecte de regenerare urbană iniţiate de autorităţile publice centrale, 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 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 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, 
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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, reabilitare şi 

modernizare a staţiilor de epurare, lucrări de interes public naţional de construcţie, 

reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative 

necesare funcţionării sistemului judiciar, lucrări de interes public naţional, regional, 

interjudeţean, judeţean şi local de construcţie, reabilitare şi modernizare necesare 

funcţionării sistemului de sănătate în municipiul Bucureşti, inclusiv pentru infrastructura 

aferentă acestora, lucrări de interes public local de construcţie, reabilitare, modernizare şi 

reconversie funcţională, pentru construcţii administrative, sociale, culturale, de sănătate, 

învăţământ şi sport, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, lucrări de conservare 

sau de amenajare a spaţiilor verzi, lucrări de regenerare urbană, lucrări de protecţie şi de 

restaurare a clădirilor de patrimoniu. 

La data de 20-11-2018 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 a fost înlocuită de 

Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 noiembrie 2018, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 20 noiembrie 2018 

La data de 17-08-2018 Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din 

LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 
2018 

Articolul 2 

(1)În sensul prezentei legi, sunt declarate de utilitate publică următoarele lucrări: 

La data de 12-06-2011 Partea introductivă a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. 

I din LEGEA nr. 90 din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 

2011. 

a)lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare de drumuri de interes naţional, judeţean şi 

local, precum şi toate lucrările de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare 

publice, lucrările necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a 

reţelei existente, lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum şi a 

infrastructurii de transport naval; 

b)lucrările 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, canalele şi derivaţiile hidrotehnice, staţiile de pompare, precum şi alte construcţii 

hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de renaturare, reabilitare zone umede şi asigurarea 

conectivităţii laterale; 

c)lucrările de construcţie, reabilitare, modernizare, dezvoltare şi ecologizare a zonei litorale a 

Mării Negre, precum şi a staţiunilor turistice de interes naţional; 

d)lucrările de interes naţional pentru realizarea, dezvoltarea producerii, transportului şi 

distribuţiei de energie electrică, transport şi distribuţie de gaze naturale, a extracţiei de gaze 

naturale, lucrările de dezvoltare, modernizare şi reabilitare a Sistemului naţional de transport 

al ţiţeiului, gazolinei, etanului, condensatului; 
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La data de 08-07-2013 Lit. d) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA 

nr. 220 din 5 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 5 iulie 2013. 

e)lucrările miniere de interes naţional pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se 

execută în baza unei licenţe de exploatare de către operatorii economici aflaţi sub autoritatea 

Ministerului Energiei, în calitate de minister de resort; 

La data de 03-07-2015 Lit. e) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din 

LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015, 

care modifică art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014. 

f)lucrările de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalaţiile de 

transport pe cablu aferente, lucrările de amenajare a instalaţiilor şi echipamentelor 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 instalaţiile şi 

echipamentele corespunzătoare, cuprinse în Programul naţional de dezvoltare a turismului 
"Schi în România", aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 

g)lucrările de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, precum şi 

lucrările de împădurire a terenurilor degradate. 

h)lucrările de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de 

alimentare cu apă, aducţiunilor, inclusiv a staţiilor de captare şi tratare, a infrastructurii de apă 

uzată şi lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare; 

La data de 17-08-2018 Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de 

Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 706 din 14 august 2018 

i)lucrări de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie 

funcţională, pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului judiciar; 

La data de 17-08-2018 Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de 

Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 706 din 14 august 2018 

j)lucrări de interes public local de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie 

funcţională, pentru construcţii administrative, sociale şi culturale, de sănătate, învăţământ şi 

sport, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora; 

La data de 20-11-2018 Litera j) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, 

ARTICOLUL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 noiembrie 2018, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 20 noiembrie 2018 

k)lucrări de interes public local de conservare a spaţiilor verzi existente, definite conform 

prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din 

intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau de 

amenajare de noi spaţii verzi, în oraşe şi municipii; 

La data de 17-08-2018 Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, 

Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 
14 august 2018 
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l)lucrări de interes public local de regenerare urbană a terenurilor neconstruite şi a imobilelor 

care au avut destinaţie industrială din intravilanul oraşelor şi municipiilor şi care în prezent nu 

sunt funcţionale; 

La data de 17-08-2018 Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, 

Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 
14 august 2018 

m)lucrări de interes public local de conservare şi protejare a clădirilor de patrimoniu 

degradate; 

La data de 17-08-2018 Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, 

Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 
14 august 2018 

n)lucrări de construcţie, modernizare şi extindere a obiectivelor cu caracter militar; 

La data de 17-08-2018 Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, 

Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 

14 august 2018 

o)lucrări de construire - construcţii şi infrastructură - reabilitare, modernizare, reconversie 

funcţională pentru construcţii administrative necesare funcţionării administraţiei publice 

centrale; 

La data de 17-08-2018 Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, 

Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 

14 august 2018 

p)lucrări de construire, reabilitare, modernizare, reconversie funcţională pentru proiecte de 

regenerare urbană iniţiate de autorităţile publice centrale; 

La data de 17-08-2018 Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 3, 

Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 
14 august 2018 

q)lucrări de interes public naţional, regional, interjudeţean, judeţean şi local de construcţie, 

reabilitare şi modernizare necesare funcţionării sistemului de sănătate, inclusiv pentru 

infrastructura aferentă acestora. 

La data de 20-11-2018 Litera q) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, 

ARTICOLUL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 noiembrie 2018, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 20 noiembrie 2018 

(2)Expropriator este statul român pentru obiectivele de interes naţional, judeţele pentru 

obiectivele de interes judeţean, iar municipiile, oraşele şi comunele pentru obiectivele de 

interes local. 

(3)În aplicarea prevederilor prezentei legi, expropriatorul prevăzut la alin. (2) este reprezentat 

de: 

a)Ministerul Transporturilor prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - 

S.A., precum şi prin Compania Naţională de Investiţii Rutiere - S.A., pentru toate lucrările de 

construcţie de drumuri de interes naţional, prin Compania Naţională de Căi Ferate «C.F.R.» - 

S.A., pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, 

prin Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» - S.A., pentru 
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lucrările necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei 

existente, prin aeroporturile de interes naţional, pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii 

aeroportuare proprii, precum şi pentru lucrările derulate în perimetrul de dezvoltare a 

aeroporturilor privind construcţia de drumuri, de infrastructură feroviară publică, prin 

administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile, precum şi instituţiile publice din domeniul de 

activitate al transporturilor navale, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi extindere a 

infrastructurii de transport naval, precum şi pentru lucrările portuare de transport feroviar şi 

rutier; 

La data de 28-09-2016 Lit. a) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de art. 80, Cap. IV din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 758 din 28 septembrie 2016. 

b)Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", pentru 

lucrările din domeniul gospodăririi apelor, şi prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, pentru 

lucrările de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, precum şi 

pentru toate lucrările de împădurire a terenurilor degradate; 

c)Ministerul Turismului, pentru toate lucrările de construcţie, reabilitare, modernizare şi 

dezvoltare a staţiunilor turistice de interes naţional, pentru lucrările de construcţie, reabilitare, 

modernizare, dezvoltare şi ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, lucrările de amenajare, 

dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalaţiile de transport pe cablu aferente, 

instalaţiile şi echipamentele de producere a zăpezii artificiale şi gheţii, 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 instalaţiile şi echipamentele corespunzătoare, cuprinse în Programul naţional de 
dezvoltare a turismului «Schi în România», aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

La data de 17-08-2018 Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de 

Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL 

nr. 706 din 14 august 2018 

d)Ministerul Energiei, prin operatorii economici producători de energie electrică care 

funcţionează sub autoritatea sa, pentru lucrările de producere a energiei electrice şi pentru 

lucrările miniere de interes naţional pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută 

în baza unei licenţe de exploatare, prin Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a 

Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, pentru lucrările de interes naţional de distribuţie 

a energiei electrice, prin Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş pentru 

lucrările de interes naţional de extracţia gazelor naturale şi prin Societatea "Conpet" - S.A. 

Ploieşti pentru lucrările de dezvoltare, modernizare şi reabilitare a Sistemului naţional de 

transport al ţiţeiului, gazolinei, etanului şi condensatului, precum şi prin societăţile de proiect 

care au acţionari societăţi naţionale/companii naţionale/alte societăţi cu capital majoritar de 

stat pentru lucrările de interes naţional din domeniul producţiei, distribuţiei şi furnizării energiei 

electrice şi termice, precum şi din domeniul exploatării, prelucrării şi valorificării resurselor 

minerale energetice: cărbune, uraniu, petrol, ţiţei şi gaze naturale; 

La data de 03-07-2015 Lit. d) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din 

LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015, 

care modifică art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în 

MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014. 

d^1)Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, prin Compania 

Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., pentru lucrările de interes 

naţional de dezvoltare a transportului de energie electrică, şi prin Societatea Naţională de 
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Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, pentru lucrările de interes naţional de 

dezvoltare, modernizare, reabilitare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale; 

La data de 03-07-2015 Lit. d^1) a alin. (3) al art. 2 a fost modificată de pct. 7 al art. unic din 

LEGEA nr. 174 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015, 

care modifică art. 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 17 decembrie 2014, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 17 decembrie 2014. 

d^2)Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, pentru lucrările de dezvoltare şi modernizare 

a sistemului naţional de transport al gazelor naturale; 

La data de 08-07-2013 Lit. d^2) a alin. (3) al art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din 

LEGEA nr. 220 din 5 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 5 iulie 2013. 

d^3)Ministerul Justiţiei, pentru lucrări de interes public naţional de construcţie, reabilitare, 

modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative necesare funcţionării 

sistemului judiciar; 

La data de 17-08-2018 Litera d^3) din Alineatul (3) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată 

de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 

d^4)unităţile administrativ-teritoriale prin autorităţile administraţiei publice locale, pentru 

lucrări de interes public local de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie 

funcţională, pentru construcţii administrative, sociale şi culturale, de sănătate, învăţământ şi 

sport, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora; 

La data de 20-11-2018 Litera d^4) din Alineatul (3) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată 

de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 noiembrie 2018, 
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 20 noiembrie 2018 

d^5)Ministerul Sănătăţii, pentru lucrări de interes public naţional de construcţie, reabilitare şi 

modernizare necesare funcţionării sistemului de sănătate; 

La data de 17-08-2018 Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5, 

Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 
14 august 2018 

d^6)structurile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru lucrările 

de interes naţional privind construcţia, modernizarea şi extinderea obiectivelor cu caracter 

militar; 

La data de 17-08-2018 Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5, 

Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 
14 august 2018 

d^7)Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru lucrări de interes public 

naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională aferente proiectelor 

integrate de regenerare urbană iniţiate de autorităţile publice centrale, inclusiv pentru 

infrastructura aferentă acestora; 

La data de 17-08-2018 Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5, 

Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 
14 august 2018 
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d^8)Ministerul Apărării Naţionale, pentru lucrări de construcţie, modernizare şi extindere a 

obiectivelor cu caracter militar; 

La data de 17-08-2018 Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 5, 

Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 
14 august 2018 

e)unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autorităţile administraţiei publice 

locale sau de aeroporturile de interes local pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii 

aeroportuare proprii, precum şi de autorităţile administraţiei publice locale pentru lucrările de 

interes public de construcţie, reabilitare şi de modernizare a infrastructurii de alimentare cu 

apă, a infrastructurii de apă uzată, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare a 

staţiilor de epurare, pentru lucrările de conservare a spaţiilor verzi existente şi de amenajare 

de noi spaţii verzi, pentru lucrările de regenerare urbană şi pentru lucrările de conservare şi 

protejare a clădirilor de patrimoniu. 

La data de 17-08-2018 Litera e) din Alineatul (3) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de 

Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL 

nr. 706 din 14 august 2018 

Articolul 3 

Potrivit prevederilor prezentei legi pot fi expropriate bunurile imobile proprietate a 

persoanelor fizice sau persoanelor juridice, cu sau fără scop lucrativ, şi a oricăror alte 

entităţi, precum şi cele aflate în proprietatea privată a comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

judeţelor, pe care se realizează lucrările de utilitate publică de interes naţional, judeţean şi 

local. 

Capitolul II 

Etapele procedurii de expropriere 
Articolul 4 

Etapele procedurii de expropriere sunt: 

a)aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor de interes naţional, judeţean sau 

local; 
b)consemnarea sumei individuale aferente reprezentând plata despăgubirii pentru imobilele 

care fac parte din coridorul de expropriere şi afişarea listei proprietarilor imobilelor; 

c)transferul dreptului de proprietate; 

d)finalizarea formalităţilor aferente procedurii de expropriere. 

Secţiunea 1 

Etapa I - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
Articolul 5 

(1)În vederea realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 şi 2, expropriatorul prevăzut la art. 2 alin. 

(2) are obligaţia de a aproba prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a 

autorităţii administraţiei publice locale sau judeţene, respectiv a Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti, după caz, potrivit legii, indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor de 

interes naţional, judeţean şi local, pe baza documentaţiei tehnico-economice aferente, 

amplasamentul lucrărilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate, respectiv a 

variantei finale a studiului de fezabilitate, după caz, sursa de finanţare, precum şi declanşarea 

procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, a listei 

proprietarilor aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, sumele individuale aferente 

despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit având 

în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici şi termenul în care 

acestea se virează într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziţia proprietarilor 

de imobile. Amplasamentul lucrării se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul 

consiliului local respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului şi va fi 
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comunicat spre avizare şi recepţie Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

Amplasamentul va fi materializat prin bornarea tuturor punctelor de coordonate care îl definesc 

pe acesta. Autorităţile administraţiei publice locale vor include coordonatele coridorului de 

expropriere în planurile urbanistice generale ale localităţilor. Actualizarea planurilor urbanistice 

generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism poate fi finanţată şi de către 

expropriator. 

(2)Documentaţia tehnico-economică aferentă lucrărilor prevăzute de prezenta lege se 
elaborează şi se aprobă în condiţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, şi ale celorlalte acte normative aplicabile în materie de investiţii 

publice de către autorităţile prevăzute la art. 2 sau de către autorităţile administraţiei publice 

locale, după caz, şi va conţine varianta finală a studiului de fezabilitate. 

(3)În înţelesul prezentei legi, coridorul de expropriere este stabilit pe baza studiilor de 

fezabilitate în varianta finală sau a documentaţiilor de urbanism ori a documentaţiilor 

topocadastrale, aprobate conform legii, şi este aprobat odată cu indicatorii tehnico-economici, 

cu documentaţia de urbanism sau cu documentaţia topo-cadastrală, după caz, incluzând şi lista 

imobilelor ce urmează a fi expropriate. 

La data de 12-06-2011 Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 90 

din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2011. 

(4) Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1), în termen de 6 

luni de la data publicării actului normativ de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, în 

scopul eliberării coridorului de expropriere de orice sarcini: 

a)unităţile administrativ-teritoriale sunt obligate să procedeze la întocmirea documentaţiilor 

topo-cadastrale - a planurilor parcelare - aferente imobilelor care fac parte din coridorul de 
expropriere şi la predarea acestora către expropriator, sub sancţiunea prevederilor art. 24 din 

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
b)terenurile care fac parte din fondul forestier/circuitul agricol, situate pe coridorul de 

expropriere, sunt considerate scoase din circuitul forestier/agricol, prin efectul prezentei legi. 

La data de 17-08-2018 Articolul 5 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, 

Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 
14 august 2018 

(5) Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), d) şi h), 

în baza proiectului tehnic pentru relocare utilităţi avizat de expropriator, în termen de 6 luni de 

la data punerii la dispoziţie a terenurilor necesare, deţinătorii de utilităţi care au reţele 

amplasate în zona unde se vor desfăşura lucrările de execuţie procedează la eliberarea 

amplasamentului prin devierea/protejarea reţelelor pe care le deţin. Contravaloarea execuţiei 

lucrărilor aferente eliberării amplasamentelor va fi suportată de către expropriator. 

La data de 17-08-2018 Articolul 5 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 7, 

Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 

14 august 2018 

Articolul 6 

(1)În vederea realizării obiectivelor de ecologizare şi de reabilitare a zonei litorale a Mării 

Negre, nu este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici. 

(2)În cazul prevăzut la alin. (1), exproprierea pentru cauză de utilitate publică se face în baza 

documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului ori a documentaţiilor 

topocadastrale, iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale sau de către autorităţile 

administraţiei publice centrale, după caz, şi întocmite în Sistemul naţional de proiecţie 

Stereografic 1970. 
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La data de 12-06-2011 Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 90 

din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2011. 

(2^1)Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru fâşia de teren lată de maximum 300 m 

măsuraţi pe orizontală de la linia cea mai înaintată a mării în direcţia uscatului sau până la 

limita falezelor care sunt în contact cu marea ori cu proprietatea publică a statului, respectiv 

până la 10 m în spatele crestei falezei, exproprierea pentru cauză de utilitate publică se face 

conform coridorului de expropriere stabilit în baza documentaţiilor topocadastrale întocmite în 

Sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, care conţine şi lista imobilelor ce urmează a fi 

expropriate, aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

La data de 20-11-2011 Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 

205 din 7 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011. 

(3)Realizarea lucrărilor de modernizare şi dezvoltare a zonei litorale a Mării Negre se face pe 

baza indicatorilor tehnico-economici aprobaţi potrivit prevederilor prezentei legi. 

Secţiunea a 2-a 
Etapa a II-a - Consemnarea sumei individuale şi afişarea listei imobilelor 

ce urmează a fi expropriate 
Articolul 7 

După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentaţiilor de urbanism şi amenajare 

a teritoriului sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz, expropriatorul are obligaţia 

consemnării sumelor individuale reprezentând plata despăgubirii la dispoziţia proprietarilor 

de imobile, individualizaţi conform listei proprietarilor, aşa cum rezultă din evidenţele 

Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-

teritoriale, afectaţi de prevederile prezentei legi, precum şi obligaţia afişării listei imobilelor 

ce urmează a fi expropriate şi care fac parte din coridorul de expropriere, anterior notificării 

proprietarilor. 

La data de 12-06-2011 Art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 90 din 6 iunie 

2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2011. 

Articolul 8 

(1)Notificarea intenţiei de expropriere a imobilelor, precum şi lista imobilelor ce urmează a fi 

expropriate se transmit prin poştă către proprietari. Lista imobilelor se face publică prin 

afişarea acesteia la sediul consiliului local respectiv şi pe pagina proprie de internet a 

expropriatorului. 

(2) În termen de 20 de zile calendaristice de la data notificării prevăzute la alin. (1), 

proprietarii imobilelor cuprinse în listă au obligaţia prezentării la sediul expropriatorului, în 

vederea depunerii documentelor care să ateste dreptul de proprietate sau alt drept real pentru 

stabilirea unei juste despăgubiri. 

La data de 17-08-2018 Alineatul (2) din Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost 

modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în 

MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 

(2^1)În cazul exproprierii pentru realizarea obiectivelor de ecologizare şi de reabilitare a zonei 

litorale a Mării Negre, proprietarii imobilelor cuprinse în listă au obligaţia prezentării la sediul 

expropriatorului în termen de 20 de zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (1), 

în vederea depunerii documentelor care să ateste dreptul de proprietate sau alt drept real 

pentru stabilirea unei juste despăgubiri. 
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La data de 17-08-2018 Alineatul (2^1) din Articolul 8 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost 

modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 

(2^2)Prin notificarea prevăzută la alin. (1) se va stabili şi termenul de eliberare a imobilului, 

care nu poate fi mai mic de 30 de zile lucrătoare. 

La data de 20-11-2011 Alin. (2^2) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 

205 din 7 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011. 

(3)Sumele individuale prevăzute la art. 7 pot fi suplimentate, prin hotărâre a Guvernului, la 

cererea expropriatorului, în situaţia modificării numărului de imobile necesar a fi expropriate, 

precum şi în orice alte situaţii, temeinic motivate, inclusiv pentru situaţia prevăzută la alin. (2). 

Secţiunea a 3-a 

Etapa a III-a - Transferul dreptului de proprietate 
Articolul 9 

(1)În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenelor prevăzute la art. 8, expropriatorul 

are obligaţia emiterii deciziei de expropriere. 

La data de 20-11-2011 Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 

205 din 7 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011. 

(2)Decizia de expropriere constituie titlu executoriu pentru predarea bunului imobil, atât 

împotriva celor expropriaţi, cât şi împotriva celor care pretind un drept legat de bunul imobil 

expropriat, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiului legat de proprietatea bunului 

imobil expropriat. Contestaţia asupra deciziei de expropriere nu suspendă transferul dreptului 

de proprietate asupra bunurilor imobile în cauză. 

(3)Decizia de expropriere se emite şi îşi produce efectele şi în situaţia în care proprietarii 

imobilelor cuprinse în listă nu se prezintă în termenele stabilite la art. 8, nu prezintă un titlu 

valabil sau nu sunt cunoscuţi proprietarii, precum şi în situaţia succesiunilor nedeschise ori a 

succesorilor necunoscuţi sau în care nu se ajunge la o înţelegere privind valoarea despăgubirii. 

La data de 20-11-2011 Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 

205 din 7 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011. 

(3^1)Decizia de expropriere se emite şi îşi produce efectele în condiţiile prezentei legi, în 

situaţia în care proprietarii imobilelor sau moştenitorii legali ai acestora au bunurile imobile 

supuse unor măsuri asiguratorii de către organele de urmărire penală/executare silită sau sunt 

ipotecate ca efect al unor contracte de împrumut. 

La data de 17-08-2018 Articolul 9 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 

9, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 

din 14 august 2018 

(3^2)În situaţia prevăzută la alin. (3^1), cu 30 de zile înainte de data emiterii deciziei de 

expropriere, expropriatorul notifică organelor de urmărire penală/de executare silită şi/sau 

creditorului, aşa cum aceştia sunt înscrişi în evidenţele de carte funciară, faptul că bunul imobil 

supus măsurilor asiguratorii/ procedurilor de executare silită sau ipotecii, după caz, face 

obiectul procedurii de expropriere, solicitându-le să instituie măsurile asiguratorii sau poprirea 

asupra sumelor care vor rezulta din procedura de expropriere, comunicându-le datele de 

identificare a bunului imobil, datele de identificare a proprietarilor, valoarea imobilului, precum 

şi orice alte informaţii pe care expropriatorul le consideră necesare. 
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La data de 17-08-2018 Articolul 9 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 

9, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 
din 14 august 2018 

(3^3)În termen de 15 zile de la emiterea notificării prevăzute la alin. (3^2), organul de 

urmărire penală/de executare silită şi/sau creditorul comunică expropriatorului dacă 

intenţionează să dispună măsurile asiguratorii sau poprirea asupra sumelor care urmează a fi 

consemnate în contul proprietarului imobilului, ca urmare a exproprierii pentru cauză de 

utilitate publică. 

La data de 17-08-2018 Articolul 9 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 

9, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 

din 14 august 2018 

(3^4)În situaţia în care organul de urmărire penală/de executare silită şi/sau creditorul, după 

caz, nu răspunde în termenul prevăzut la alin. (3^3) solicitat de expropriator sau 

reprezentantul acestuia, procedura de expropriere va continua conform prezentei legi, iar 

sumele rezultate din exproprierea bunului imobil urmează a fi consemnate pe seama 

proprietarului, fără a lua în considerare măsurile asiguratorii instituite de către organul de 

urmărire penală/de executare silită sau ipoteca instituită de creditor asupra bunului imobil 

expropriat. 

La data de 17-08-2018 Articolul 9 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 

9, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 

din 14 august 2018 

(3^5)În situaţia prevăzută la alin. (3^4) măsurile asiguratorii asupra bunului imobil, respectiv 

ipoteca încetează de drept odată cu intabularea dreptului de proprietate în favoarea statului 

român, judeţelor, oraşelor sau comunelor, după caz. 

La data de 17-08-2018 Articolul 9 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 

9, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 

din 14 august 2018 

(3^6)În situaţia în care organul de urmărire penală/de executare silită şi/sau creditorul 

comunică faptul că intenţionează să dispună instituirea măsurilor asiguratorii/poprirea asupra 

sumelor rezultate din exproprierea bunului imobil, expropriatorul va consemna sumele în 

contul proprietarului imobilului, concomitent cu instituirea respectivelor măsuri, cu înştiinţarea 

organului de urmările penală/de executare silită, respectiv a creditorului. 

La data de 17-08-2018 Articolul 9 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 

9, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 
din 14 august 2018 

(4)Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din proprietatea privată a persoanelor 

fizice sau juridice în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale şi în 

administrarea expropriatorului operează de drept la data emiterii actului administrativ de 

expropriere de către expropriator, ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirii. 

(5) După efectuarea transferului dreptului de proprietate, expropriatorul solicită intabularea 

dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere în baza unei documentaţii întocmite 

pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, în conformitate cu dispoziţiile legale 

aplicabile. Ulterior operaţiunii de intabulare, expropriatorul are obligaţia de a începe lucrările 

într-un termen considerat rezonabil, în funcţie de complexitatea acestora, dar nu mai târziu de 

24 de luni. 
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La data de 17-08-2018 Alineatul (5) din Articolul 9 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost 

modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în 
MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 2018 

(5^1)Coridorul de expropriere include lista imobilelor expropriate, precum şi lista imobilelor 

proprietate publică. 

La data de 17-08-2018 Articolul 9 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 

11, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 

din 14 august 2018 

(6)În vederea clarificării situaţiei juridice a zonelor afectate de expropriere, expropriatorul va 

întocmi documentaţiile cadastrale conform dispoziţiilor legale aplicabile. 

(7)În situaţia în care se expropriază doar o parte dintr-un imobil care nu este înscris în cartea 

funciară, pe baza măsurătorilor executate de expropriator se determină atât suprafaţa 

expropriată, cât şi cea neexpropriată. Numărul cadastral se acordă numai pentru suprafaţa 

neexpropriată. 

(8) Lista cu proprietarii, inclusiv elementele de identificare ale terenului, suprafaţă şi sumă, va 

fi actualizată, în interiorul coridorului de expropriere, după individualizarea suprafeţei 

expropriate, prin modificarea şi completarea anexei la hotărârea prevăzută la art. 5. 

La data de 17-08-2018 Articolul 9 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 

12, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 
din 14 august 2018 

Articolul 10 

În situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (3), persoanele îndreptăţite să solicite despăgubiri au 

posibilitatea de a face dovada dreptului de proprietate în faţa comisiei de verificare a dreptului 

de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor expropriate, potrivit prevederilor 

prezentei legi. 

Capitolul III 
Documentaţiile cadastrale 

Articolul 11 

(1)Documentaţiile cadastrale pentru imobilele expropriate se întocmesc prin grija 
expropriatorului, avându-se în vedere şi dispoziţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)Documentaţiile vor cuprinde şi date privind încadrarea lucrării în planurile de urbanism şi 

amenajare a teritoriului, cu excepţia lucrărilor prevăzute la art. 6 alin. (1), precum şi planuri cu 

amplasamentul lucrării care se recepţionează în termen de 10 zile lucrătoare de către Agenţia 

Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin unităţile sale teritoriale. După 

recepţionarea documentaţiilor cadastrale, oficiile în a căror rază teritorială de activitate sunt 

situate imobilele expropriate vor proceda din oficiu la atribuirea numărului cadastral pentru 

suprafaţa neexpropriată şi vor emite încheiere de respingere pentru imobilele aflate în 

coridorul de expropriere. 

La data de 12-06-2011 Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 90 

din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2011. 

(3)Planul cu amplasamentul tuturor imobilelor expropriate, pe fiecare unitate administrativ-

teritorială, care conţine delimitarea imobilelor - teren cu sau fără construcţii - expropriate va fi 

însoţit de anexa cu indicarea numelor deţinătorilor, precum şi a ofertelor de despăgubire, pe 

categorii de imobile, stabilite de evaluatori autorizaţi, se aduce la cunoştinţa publică prin 

afişarea la sediul consiliului local respectiv, unde va rămâne afişat până la finalizarea procedurii 

de expropriere, şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. 
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(4)Tabelele cu imobilele proprietate privată expropriate în condiţiile prezentei legi, cuprinzând 

judeţul, localitatea, numărul cadastral, suprafaţa în metri pătraţi şi numele/denumirea 

proprietarului/deţinătorului, conform documentaţiei cadastrale, vor fi aduse la cunoştinţa 

publică prin afişare la sediul consiliului local al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale pe raza 

căreia se află imobilele expropriate şi pe pagina proprie de internet a expropriatorilor, cu 10 

zile înainte de data începerii activităţii comisiei prevăzute la art. 18. 

(5)Data începerii activităţii comisiei prevăzute la art. 18 şi data la care vor fi afişate tabelele 

prevăzute la alin. (4) se vor aduce la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea unui 

anunţ într-un ziar local. 

(6)În situaţia în care, drept consecinţă a revizuirii studiului de fezabilitate, a definitivării 

proiectului tehnic sau a detaliilor de execuţie, amplasamentul lucrării se modifică, 

expropriatorul va proceda la actualizarea datelor de identificare a imobilelor supuse 

exproprierii, prin întocmirea unor documentaţii cadastrale şi actualizarea tabelelor prevăzute la 

alin. (4), cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

(6^1)În situaţia în care consecinţa directă a revizuirii studiului de fezabilitate, a modificării 

sau definitivării proiectului tehnic de execuţie ori a detaliilor de execuţie va fi renunţarea la 

unele imobile afectate iniţial de lucrarea de interes public naţional, regional, judeţean, 

interjudeţean sau local, expropriatorul va dispune, prin hotărâre a Guvernului/consiliului 

judeţean/ consiliului local, restituirea acestor imobile către proprietarii care au acceptat 

cuantumul despăgubirilor propuse de expropriator. Sumele consemnate pe seama şi la 

dispoziţia expropriaţilor vor fi retrase din conturile de consemnare şi vor fi virate la bugetul de 

stat sau bugetele locale, după caz. 

La data de 17-08-2018 Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I 

din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 

2018 

(6^2)Pentru restituirea imobilelor se va proceda de către expropriator, prin reprezentanţii săi, 

astfel cum sunt prevăzuţi la art. 2 alin. (2) şi (3), la modificarea, prin hotărâre a 

Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local, după caz, a listei proprietarilor, aşa cum 

rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, prevăzute la art. 5, şi, implicit, modificarea hotărârii de expropriere a 

Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local, în sensul excluderii imobilelor ce urmează a se 

restitui. 

La data de 17-08-2018 Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I 

din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 
2018 

(6^3)Procedura de modificare, prin hotărâre a Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local, 

a listei proprietarilor, aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzută la art. 5, şi, implicit, 

modificarea hotărârii de expropriere, în sensul excluderii imobilelor ce urmează a se restitui, va 

fi demarată de către expropriator în termen de 60 de zile de la data la care a intervenit 

revizuirea studiului de fezabilitate, modificarea sau definitivarea proiectului de execuţie ori a 

detaliilor de execuţie. 

La data de 17-08-2018 Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I 

din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 
2018 

(6^4)Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin oficiile teritoriale, va 

recepţiona, în termen de 10 zile lucrătoare, documentaţiile întocmite de expropriator în 

vederea actualizării culoarului lucrării de utilitate publică şi restituirii imobilelor. 
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La data de 17-08-2018 Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I 

din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 
2018 

(6^5)Expropriatorul va întocmi documentaţiile cadastrale conform dispoziţiilor legale 

aplicabile pentru toate imobilele care au făcut obiectul exproprierii traversate de coridorul de 

expropriere. Hotărârea de expropriere stă la baza tuturor operaţiunilor tehnico-juridice de 

modificare a imobilelor afectate de coridorul de expropriere. 

La data de 17-08-2018 Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I 

din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 
2018 

(6^6)Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate pe 

amplasamentul coridorului de expropriere se face prin hotărârea Guvernului privind procedura 

de expropriere, cu avizul tehnic emis de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, după caz. 

La data de 17-08-2018 Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I 

din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 
2018 

(6^7)Expropriatorul prevăzut la art. 2 are obligaţia să transmită Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale lista suprafeţelor de teren situate pe amplasamentul coridorului de 

expropriere, aprobată prin hotărârea Guvernului privind procedura de expropriere, precum şi 

fişierele în format electronic vectorial în Sistemul naţional de proiecţie stereografic 1970, în 

termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

La data de 17-08-2018 Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 13, Articolul I 

din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 
2018 

(7) După recepţionarea documentaţiilor cadastrale de către oficiile de cadastru şi publicitate 

imobiliară/Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, un expert evaluator 

specializat în evaluarea proprietăţilor imobiliare, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor 

din România - ANEVAR, va întocmi un raport de evaluare prin raportare la momentul 

transferului dreptului de proprietate, doar pentru imobilele expropriate pentru care există 

modificări de orice natură faţă de datele prevăzute în anexa la hotărârea Guvernului/consiliului 

judeţean/consiliului local, prevăzută la art. 5, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, 

pe fiecare categorie de folosinţă. 

La data de 17-08-2018 Alineatul (7) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 

14, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 
din 14 august 2018 

(8)Raportul de evaluare se întocmeşte avându-se în vedere expertizele întocmite şi actualizate 
de camerele notarilor publici, potrivit art. 77^1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(9)Raportul de evaluare se întocmeşte sub coordonarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici 

din România. 

Articolul 12 

(1)Imobilele proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor, pentru drumurile 

tehnologice, drumurile temporare, drumurile ocolitoare, cele necesare gropilor de împrumut 

pentru asigurarea servituţilor aeronautice, precum şi cele necesare pentru construcţii 
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hidrotehnice speciale şi alte amenajări necesare protecţiei/realizării lucrării publice pot fi 

expropriate şi se supun prevederilor prezentei legi. 

(2)Abrogat. 

La data de 17-08-2018 Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 

15, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 
din 14 august 2018 

(3)În cazul identificării de reţele de utilităţi ulterior începerii lucrărilor de execuţie în vederea 

realizării obiectivelor prevăzute în prezenta lege, deţinătorii de utilităţi menţionaţi mai sus vor 

fi notificaţi ca în termen de 5 zile să înceapă procedurile necesare în vederea eliberării 

amplasamentului prin devierea/protejarea reţelelor pe care le deţin. 

(4) În cazul devierii reţelelor electrice de înaltă, medie şi joasă tensiune, precum şi a 

conductelor de gaze naturale din cauza lucrărilor de execuţie în vederea realizării obiectivelor 

prevăzute în prezenta lege, titularul licenţei pentru reţeaua/conducta care trebuie deviată va 
avea drepturile şi obligaţiile conferite de prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 

123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

La data de 17-08-2018 Alineatul (4) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 

16, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 
din 14 august 2018 

Articolul 13 

(1)După recepţia amplasamentului lucrării şi a fiecărei documentaţii cadastrale de expropriere 

de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin unităţile sale teritoriale, 

aceasta are obligaţia de a transmite unităţilor administrativ-teritoriale lista încheierilor de 

respingere aferente imobilelor situate pe coridorul de expropriere. După transmiterea acestei 

liste se interzice emiterea de către autorităţile competente a oricărui aviz, acord, permis, 

autorizaţie cu privire la imobilele supuse exproprierii. 

(2)Atât procedura de expropriere, cât şi obiectivele de utilitate publică ce fac obiectul 

prezentei legi nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă 

existenţa unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat. 

(3)Dacă în termen de 2 ani de la data transmiterii listei încheierilor de respingere de către 

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin unităţile sale teritoriale, către 

unităţile administrativ-teritoriale, expropriatorul nu obţine, prin hotărâre a Guvernului sau, 

după caz, potrivit legii, prin hotărâre a administraţiei publice locale sau judeţene, respectiv a 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti, aprobarea declanşării procedurilor de expropriere, 

toate interdicţiile prevăzute la alin. (1) şi art. 30 alin. (1) încetează de drept şi se radiază din 

oficiu din cartea funciară*). 

La data de 21-07-2013 Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 229 din 15 

iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013. 

(4)În situaţia prevăzută la alin. (3), documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism, 

valabile la data declanşării procedurii de expropriere, îşi păstrează valabilitatea în condiţiile în 

care au fost emise şi pentru perioada pentru care au fost emise iniţial, începând cu data la care 

interdicţiile prevăzute la alin. (1) şi art. 30 încetează de drept*). 

La data de 21-07-2013 Alin. (4) al art. 13 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 229 din 15 

iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 438 din 18 iulie 2013. 

Notă CTCE Articolul III din LEGEA nr. 229 din 15 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL 

nr. 438 din 18 iulie 2013, prevede următoarele:În cazul în care declararea utilităţii publice 
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nu a fost urmată de realizarea scopului pentru care a fost declarată, utilitatea publică se 

consideră încetată de drept astfel: 

a)la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cazul utilităţii publice declarate anterior, 

dacă de la declararea utilităţii publice şi până la data intrării în vigoare a prezentei legi au 

trecut cel puţin 2 ani; 
b)la împlinirea unui termen de 2 ani calculat de la data declarării utilităţii publice, dacă 

declararea a intervenit cu mai puţin de 2 ani înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi 

sau intervine după intrarea ei în vigoare. Fac excepţie imobilele care la data declarării 

utilităţii publice se aflau sau, ulterior acesteia, au intrat prin orice modalitate în domeniul 

public sau privat al statului ori în proprietatea privată a comunelor, oraşelor, municipiilor 

sau judeţelor. 

Articolul 14 

(1)Scoaterea, definitivă ori temporară, a terenurilor necesare pentru obiectivele de interes 

naţional, judeţean şi local 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 sume 
datorate potrivit art. 33 alin. (2) lit. h), art. 36 alin. (2), art. 41 şi 42 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 

138/2004, republicată, cu completările ulterioare. 

Notă  

Prin DECIZIA nr. 67 din 21 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 20 iulie 2017, s-a admis excepţia de 

neconstituţionalitate, constatându-se 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) lit. b)-d) şi art. 42 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cuvenite 

persoanelor fizice şi persoanelor juridice private, este neconstituţională. 

Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 

dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele 

juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de 

acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt 

suspendate de drept.  

În concluzie, în intervalul 20 iulie 2017 - 2 septembrie 2017, 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) lit. b)-d) şi art. 42 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 46/2008 - Codul 

silvic, cuvenite persoanelor fizice şi persoanelor juridice private, a fost suspendată de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 

3 septembrie 2017, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. 

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în cazul scoaterii definitive şi ocupării temporare a terenurilor 

din fondul forestier naţional expropriate şi a terenurilor proprietate publică, situate pe coridorul 

de expropriere. 

La data de 17-08-2018 Articolul 14 din Capitolul III a fost completat de Punctul 17, Articolul I 

din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 
2018 

(3) Coridorul de expropriere cuprinzând toate terenurile necesare realizării lucrării de utilitate 

publică se aprobă prin hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei. 

La data de 17-08-2018 Articolul 14 din Capitolul III a fost completat de Punctul 17, Articolul I 

din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 
2018 

Articolul 15 

Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt situate imobilele expropriate, precum 

şi notarii publici sunt obligaţi să comunice, în termen de 5 zile de la cererea expropriatorilor 

prevăzuţi la art. 2, informaţiile cu privire la deschiderea procedurilor succesorale. 

Capitolul IV 
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Accesul la imobilele afectate de expropriere 
Articolul 16 

(1)Deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de 

elaborarea documentaţiei de urbanism, studiului de fezabilitate - varianta finală sau a 

documentaţiilor topo-cadastrale, după caz, după o prealabilă şi obligatorie înştiinţare efectuată 

de către expropriator, sunt obligaţi să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor 

topografice, a studiilor geotehnice şi a oricăror operaţiuni necesare studiului de fezabilitate, 

precum şi a studiilor de teren arheologice. 

La data de 12-06-2011 Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 90 

din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2011. 

(2)Aceste dispoziţii se aplică şi pentru efectuarea măsurătorilor topografice necesare întocmirii 

planurilor, precum şi pentru întocmirea rapoartelor de evaluare sau pentru orice alte activităţi 

necesare, prevăzute de prezenta lege. 

Articolul 17 

Autorităţile administraţiei publice locale şi forţele de ordine publică sunt obligate să îşi dea 

concursul pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 16. 

Capitolul V 

Funcţionarea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a 

altor drepturi reale şi acordarea despăgubirilor 
Articolul 18 

În termen de 5 zile de la emiterea deciziei de expropriere, expropriatorul numeşte comisia 

de verificare a dreptului de proprietate ori a altui drept real în temeiul căruia cererea a fost 

formulată şi constată acceptarea sau, după caz, neacceptarea cuantumului despăgubirii de 

către proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului supus exproprierii. 

Articolul 19 

(1)Plata despăgubirilor pentru imobilele expropriate se face în baza cererilor adresate de către 

titularii drepturilor reale, 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 şi 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 10 zile de la data aducerii la cunoştinţa publică, prin 

afişare la sediul consiliului local pe raza căruia se află imobilul. 

(3)Dovada dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale asupra imobilelor expropriate 
se face prin orice mijloace de probă admise de lege, inclusiv în zonele în care se aplică Decretul-

lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor referitoare la cărţile funciare, cu modificările 

ulterioare, în funcţie de modalitatea de dobândire a drepturilor - convenţională, judiciară, 

legală, succesorală, înţelegând prin dobândire şi constituirea sau reconstituirea dreptului de 

proprietate în temeiul unor legi speciale. 

(4)La cererea comisiei prevăzute la art. 18 solicitantul are obligaţia să completeze 

documentaţia depusă privind calitatea de titular al dreptului real pentru care solicită 

despăgubirea, în termen de 15 zile de la solicitare. În caz contrar, comisia prevăzută la art. 18 

va consemna într-un cont bancar deschis pe numele solicitantului despăgubirea, însă 

eliberarea acesteia se va face numai la data la care solicitantul îşi va dovedi dreptul, în 

condiţiile prezentei legi. 

(5)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 despăgubirilor şi le va consemna într-un cont bancar deschis pe numele expropriatului. 

Despăgubirile vor fi eliberate în condiţiile prezentei legi. 

(6)În cazul în care despăgubirile referitoare la acelaşi imobil sunt cerute în concurs sau în 

contradictoriu de mai multe persoane aparent îndreptăţite, despăgubirile se vor consemna pe 

numele tuturor, urmând să fie împărţite potrivit legii civile. Despăgubirea va fi eliberată numai 

titularilor drepturilor dovedite prin acte autentice şi hotărâri judecătoreşti definitive şi 
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irevocabile sau prin certificatul de moştenitor eliberat de notarul public. Eventualele litigii 

amână eliberarea despăgubirilor consemnate. 

(7)În situaţia în care imobilele expropriate sunt proprietatea unei persoane decedate, 

despăgubirea se va consemna pe seama defunctului. Despăgubirile vor fi eliberate numai 

succesorilor care îşi vor dovedi calitatea cu certificatul de calitate de moştenitor, certificatul de 

moştenitor sau cu hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă. 

(8)În situaţia în care imobilele 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 

informaţii asupra deschiderii succesiunii, iar suma reprezentând despăgubirile va fi consemnată 

într-un cont distinct, pe seama succesiunii. Despăgubirile vor fi eliberate numai succesorilor 

care îşi vor dovedi calitatea cu certificatul de moştenitor sau cu hotărârea judecătorească 

definitivă şi irevocabilă. 
(9)Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 

imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, imobilele pentru care s-au formulat notificări de 

restituire, care fac parte din coridorul de expropriere, sunt expropriate în condiţiile prezentei 

legi sau, după caz, transferate în domeniul public al statului şi în administrarea autorităţilor 

prevăzute la art. 2. 

(10)În cazul altor situaţii litigioase decât cele prevăzute la alin. (5) şi (6), sumele aferente 

exproprierii se consemnează pe numele persoanelor aflate în litigiu, urmând a fi plătite în 

condiţiile prezentei legi. 

(11) La cerere, despăgubirea va fi eliberată inclusiv titularilor drepturilor reale care nu sunt de 

acord cu cuantumul stabilit, proporţional cu cota-parte deţinută, dacă s-a făcut dovada 

drepturilor reale asupra imobilului expropriat. Ulterior, în situaţia stabilirii unui cuantum 

superior prin hotărâre judecătorească definitivă, expropriatorul va elibera foştilor titulari ai 

drepturilor reale, la cerere, suma reprezentând diferenţa dintre despăgubirea stabilită de 

instanţa judecătorească şi despăgubirea stabilită de expropriator, proporţional cu cota-parte pe 

care au deţinut-o. 

La data de 17-08-2018 Alineatul (11) din Articolul 19 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 

18, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 
din 14 august 2018 

(12)Identificarea imobilelor expropriate, aflate în litigiu, se va face numai în sistem naţional 
de coordonate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Articolul 20 

Hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii emisă în condiţiile prezentei legi se 

comunică solicitantului, precum şi celorlalţi titulari ori, după caz, titulari aparenţi, se afişează 

în extras la sediul consiliului local pe raza căruia se află situat imobilul expropriat şi în extras 

pe pagina proprie de internet a expropriatorului. 

Articolul 21 

În termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii hotărârii de stabilire a cuantumului 

despăgubirilor, expropriatorul efectuează, prin transfer bancar sau numerar, plata 

despăgubirilor către titularii drepturilor de proprietate asupra imobilelor expropriate sau 

consemnarea acestora, potrivit prevederilor prezentei legi. 

Articolul 22 

(1) Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 19 se poate adresa 

instanţei judecătoreşti competente în termenul general de prescripţie, care curge de la data la 

care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sancţiunea 

decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra 

imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de 

stabilire a cuantumului despăgubirii şi transferului dreptului de proprietate. 



  

Informatie oferita gratuit de: www.legistm.ro t: 0720.528.028 

(2) Preşedintele instanţei va fixa un termen şi va dispune citarea proprietarilor sau, după caz, 

a posesorilor, a altor titulari de drepturi reale sau a oricăror persoane cunoscute, care pot 

justifica un interes legitim asupra imobilelor expropriate. 

(3) Soluţionarea cererii expropriatului se face cu participarea obligatorie a procurorului.  

(4) Instanţa va verifica dacă sunt întrunite toate condiţiile cerute de lege cu privire la 

stabilirea cuantumului despăgubirii. Hotărârea este supusă căilor de atac prevăzute de lege.  

(5) Pentru soluţionarea cauzei instanţa va constitui o comisie de experţi compusă dintr-un 

expert numit de instanţă, unul desemnat de expropriator şi un al treilea din partea persoanelor 

care sunt supuse exproprierii. 

(6) Experţii, la realizarea raportului de expertiză, precum şi instanţa vor ţine seama de 

expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, la momentul transferului 

dreptului de proprietate. 

(7) Despăgubirea acordată de instanţă nu va putea fi mai mică decât cea oferită de 

expropriator şi nici mai mare decât cea solicitată de expropriat sau de altă persoană 

interesată. 

(8) Atât procedura de expropriere, cât şi obiectivele de utilitate publică ce fac obiectul 

prezentei legi nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă 

existenţa unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat. 

La data de 17-08-2018 Articolul 22 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 19, Articolul I 

din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 

2018 

Articolul 23 

(1)Cererile adresate instanţei judecătoreşti pentru stabilirea, în contradictoriu cu statul român 

sau cu unităţile administrativ-teritoriale, după caz, a dreptului la despăgubire pentru 

expropriere şi a cuantumului acesteia sunt scutite de taxa judiciară de timbru şi sunt de 

competenţa instanţelor de drept comun. 

(2)Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile litigiilor având ca obiect stabilirea dreptului de 

proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor expropriate. 

(3)Cheltuielile necesare pentru realizarea expertizelor de evaluare a cuantumului 

despăgubirilor cuvenite ca urmare a exproprierii în cadrul litigiilor prevăzute la alin. (1) vor fi 

avansate în conformitate cu procedura de drept comun. 

Capitolul VI 

Avize, acorduri, certificate şi autorizaţii 
Articolul 24 

(1)Documentaţiile pentru eliberarea certificatelor de urbanism necesare realizării lucrărilor 

prevăzute la art. 1 se depun de către expropriator. 

(2) Certificatele de urbanism pentru lucrările ce fac obiectul prezentei legi se eliberează şi se 

comunică expropriatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii 

documentaţiei, şi sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost 

eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală. 

La data de 17-08-2018 Alineatul (2) din Articolul 24 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 

20, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 

din 14 august 2018 

(3) Avizele, acordurile, permisele şi autorizaţiile solicitate prin certificatele de urbanism, cu 

excepţia acordului de mediu, vor fi eliberate şi comunicate expropriatorului în termen de 15 

zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei pentru eliberarea lor şi sunt valabile până 

la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea 

procesului-verbal de recepţie finală. 
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La data de 17-08-2018 Alineatul (3) din Articolul 24 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 

20, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 
din 14 august 2018 

(4) Autorizaţia de construire pentru lucrări, în toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 7 

alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi este valabilă până la finalizarea executării lucrărilor 

pentru care a fost eliberată, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală. 

La data de 17-08-2018 Alineatul (4) din Articolul 24 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 

20, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 
din 14 august 2018 

(5)În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura 

aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele şi autorizaţiile 

se consideră acordate, cu excepţia acordului de mediu, dacă acestea nu au fost transmise 

către expropriator în termenele prevăzute la alin. (2)-(4). 

Articolul 25 

(1)În cazul aprobării tacite a certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor şi 

autorizaţiilor, autorităţile competente sunt obligate să emită documentul oficial în termen de 5 

zile lucrătoare de la data aprobării tacite. 

(2) Proiectele cuprinse în programul Ministerului Transporturilor, Companiei Naţionale de 

Administrare a Infrastructurii Rutiere, Ministerului Mediului, Ministerului Apelor şi Pădurilor, 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Economiei sau în cele 

ale autorităţilor administraţiei publice judeţene şi locale, privind dezvoltarea de obiective de 

interes naţional, respectiv de interes judeţean şi local, şi care necesită exproprierea pentru 

cauză de utilitate publică în înţelesul prezentei legi, sunt scutite de cotele către Inspectoratul 
de Stat în Construcţii prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, 

cu modificările ulterioare, şi de Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, datorate pentru lucrările de construcţii executate pe coridorul de expropriere. 

La data de 17-08-2018 Alineatul (2) din Articolul 25 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 

21, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 

din 14 august 2018 

Notă CTCE HOTĂRÂREA nr. 536 din 26 iunie 2014 privind organizarea şi functionarea 

Departamentului pentru Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat, publicată în MONITORUL 
OFICIAL nr. 510 din 9 iulie 2014 a fost abrogată de alin. (2) al art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ 

nr. 11 din 6 aprilie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 14 aprilie 2016. 

Articolul 26 

Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizaţiile sunt valabile de la 

data eliberării acestora până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, 

respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală. 

La data de 17-08-2018 Articolul 26 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 22, Articolul I 

din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 

2018 

Articolul 27 

Sunt scutite de la plata taxelor, tarifelor, precum şi a oricăror altor sume datorate bugetului 

de stat sau bugetelor locale serviciile privind înregistrarea, recepţionarea documentaţiilor 

cadastrale şi serviciile aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizării 

obiectivelor de interes naţional, judeţean şi local. 
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Capitolul VII 

Dispoziţii referitoare la imobilele aflate în proprietatea publică sau 
privată a unităţilor administrativ-teritoriale 

Articolul 28 

(1) Bunurile imobile, proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care sunt 

afectate de lucrările de utilitate publică trec, în condiţiile legii, în proprietatea publică a statului 

şi în administrarea reprezentanţilor expropriatorilor în termen de 30 de zile de la înştiinţarea 

unităţii administrativ-teritoriale. Expropriatorul poate da bunurile imobile expropriate în 

administrare/concesiune operatorului serviciului public. Fac excepţie de la prevederile 

prezentului alineat lucrările de construcţie de drumuri de interes judeţean şi cele aferente 

dezvoltării aeroporturilor de interes local. 

La data de 17-08-2018 Alineatul (1) din Articolul 28 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 

23, Articolul I din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 
din 14 august 2018 

(1^1)Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, la expirarea termenului prevăzut 

la alin. (1) bunurile imobile care sunt afectate de lucrările de utilitate publică trec de drept din 

proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale în proprietatea publică a statului şi în 

administrarea reprezentanţilor expropriatorilor. 

La data de 20-11-2011 Alin. (1^1) al art. 28 a fost introdus de pct. 10 al art. unic din LEGEA 

nr. 205 din 7 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011. 

(2)Bunurile imobile trecute în proprietatea publică a statului şi în administrarea 

expropriatorilor, conform prevederilor alin. (1), pot fi transferate, după finalizarea lucrărilor, în 

proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea autorităţilor administraţiei 

publice locale şi nu pot fi înstrăinate pe perioada existenţei lucrărilor de utilitate publică. 

(3)În cazul bunurilor imobile aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi în 

administrarea instituţiilor publice, institutelor de cercetare-dezvoltare, regiilor autonome, 

precum şi a oricăror altor autorităţi publice, al căror regim a fost stabilit prin legi speciale, în 

vederea realizării obiectivelor de importanţă naţională prevăzute în prezenta lege, transferul 

dreptului de administrare se efectuează prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 15 

zile de la data aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor. 

La data de 20-11-2011 Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 

205 din 7 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011. 

(4)În cazul bunurilor aflate în proprietatea privată a comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

judeţelor, transferul dreptului de proprietate operează în condiţiile prezentei legi, după 

consemnarea sumelor individuale. 

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul terenurilor forestiere proprietate publică a 

statului necesare realizării obiectivelor de interes naţional, regional, judeţean, interjudeţean şi 

local, transferul dreptului de administrare se face prin efectul prezentei legi, iar predarea-

primirea se face obligatoriu fără alte formalităţi în termen de 10 zile de la încheierea 

procesului-verbal de recepţie finală. 

La data de 17-08-2018 Articolul 28 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 24, Articolul I 

din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 
2018 

Capitolul VIII 
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Dispoziţii finale 
Articolul 29 

(1)Actele juridice care se încheie după data afişării hotărârii privind cuantumul despăgubirii 

sunt lovite de nulitate absolută. 

(2)Începând cu data publicării hotărârii prevăzute la art. 5 alin. (1), actele juridice prin care se 

face trecerea din extravilan în intravilan, precum şi cele prin care se face trecerea din domeniul 

public în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, referitoare la imobilele 

expropriate, potrivit studiului de fezabilitate, sunt lovite de nulitate absolută. 

Articolul 30 

(1)Orice avize, acorduri, permise sau autorizaţii emise unor terţe persoane pentru imobilele 

expropriate de la data avizării de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 

prin unităţile sale teritoriale, a documentaţiilor cadastrale sunt lovite de nulitate absolută. 

(2)Neeliberarea în termenele stabilite prin prezenta lege a certificatelor de urbanism, avizelor, 

acordurilor, permiselor şi a autorizaţiilor de către autorităţile în a căror sarcină cade eliberarea 

lor se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 10.000 lei. 

(3)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către prefect, în calitatea sa de 

autoritate publică, reprezentant al Guvernului pe plan local. 

(4)Dispoziţiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

(5)În situaţia în care, din cauza lipsei unui aviz, acord, permis sau a unei autorizaţii, 

constructorii înregistrează întârzieri în executarea obiectivelor definite la art. 2 alin. (1), 

valoarea daunelor pretinse de către aceştia va fi suportată de instituţiile care se fac vinovate 

de depăşirea termenelor stabilite de prezenta lege. 

(6)Dispoziţia prevăzută la alin. (5) se aplică şi în cazul eliberării unui aviz, acord, permis sau a 

unei autorizaţii unor terţe persoane pentru imobilele expropriate în condiţiile alin. (1). 

Articolul 31 

Expropriatorul poate folosi orice documentaţie tehnică sau de evaluare realizată ori aflată în 

curs de realizare anterior intrării în vigoare a prezentei legi. 

La data de 20-11-2011 Art. 31 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 205 din 7 

noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011. 

Articolul 32 

(1)În cazul procedurilor de expropriere aflate în curs de desfăşurare, pentru continuarea 

realizării obiectivelor, se aplică prevederile prezentei legi. 

(2) În cazul în care, pe parcursul procedurii de expropriere se constată neconcordanţe între 

situaţiile evidenţiate în documentaţiile cadastrale şi identificările iniţiale ale imobilelor şi 

persoanelor supuse exproprierii, va fi rectificată, prin grija expropriatorului, anexa la hotărârea 

Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local privind declanşarea procedurilor de 

expropriere, cuprinzând tabelul cu imobilele şi persoanele supuse exproprierii. 

La data de 17-08-2018 Articolul 32 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 25, Articolul I 

din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 
2018 

(3) Anexa la hotărârea Guvernului/consiliului judeţean/ consiliului local privind declanşarea 

procedurii de expropriere, cuprinzând tabelul cu imobilele şi persoanele supuse exproprierii, va 

fi rectificată ori de câte ori aceasta se impune, astfel încât situaţia juridică a proprietarilor, a 

imobilelor şi a obiectivului construit să corespundă în totalitate cu situaţia de fapt. 

La data de 17-08-2018 Articolul 32 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 25, Articolul I 

din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 
2018 
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(4) Ca urmare a rectificării prevăzute la alin. (3), expropriatorul va rectifica hotărârea de 

expropriere şi va reconsemna sumele de bani cu titlu de despăgubiri conform hotărârii 

Guvernului/ consiliului judeţean/consiliului local rectificată. 

La data de 17-08-2018 Articolul 32 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 25, Articolul I 

din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 
2018 

Articolul 33 

Ministerul Transporturilor, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, 

Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul 

Economiei, Ministerul Finanţelor Publice, structurile din sistemul de apărare, ordine publică şi 

securitate naţională şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale vor elabora normele 

metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a 

Guvernului, cu avizul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

La data de 17-08-2018 Articolul 33 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 26, Articolul I 

din LEGEA nr. 233 din 9 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 14 august 

2018 

Articolul 34 

Dispoziţiile 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. 

Articolul 35 

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: 
a)Legea nr. 407/2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare şi extindere a 

infrastructurii feroviare publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 

5 ianuarie 2006; 
b)Legea nr. 85/2007 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii 

aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti", publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 5 aprilie 2007; 

c)Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de 

interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 

din 31 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

d)Legea nr. 106/2008 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică a terenurilor 

necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 14 mai 2008; 

e)orice dispoziţii contrare. 

La data de 12-06-2011 Lit. e) a art. 35 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 90 

din 6 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 9 iunie 2011. 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale 

art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
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