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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind unele m„suri prealabile lucr„rilor de reabilitare
∫i extindere a infrastructurii feroviare publice
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Prezenta lege stabile∫te cadrul juridic pentru
luarea unor m„suri de preg„tire prealabil„ a execut„rii
lucr„rilor de reabilitare ∫i extindere a infrastructurii feroviare
publice.
Art. 2. — (1) Prin prezenta lege se declar„ de utilitate
public„ toate lucr„rile de reabilitare ∫i extindere a
infrastructurii feroviare publice, expropriator fiind statul
rom‚n prin Compania Na˛ional„ de C„i Ferate îC.F.R.“ —
S.A., denumit„ Ón continuare C.F.R., aflat„ sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
(2) Œn sensul prezentei legi, prin lucr„ri de reabilitare ∫i
extindere a infrastructurii feroviare publice se Ón˛elege: lucr„ri
de construire, dezvoltare, modernizare, reparare ori, dup„
caz, extindere a elementelor infrastructurii feroviare publice.
(3) Elementele care compun infrastructura feroviar„
public„ sunt prev„zute la art. 11 din Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe c„ile ferate
rom‚ne ∫i reorganizarea Societ„˛ii Na˛ionale a C„ilor Ferate
Rom‚ne, republicat„, aprobat„ ∫i modificat„ prin Legea
nr. 89/1999.
Art. 3. — Expropriatorul Óntocme∫te o documenta˛ie
tehnico-economic„ Ón conformitate cu prevederile Legii
cadastrului ∫i a publicit„˛ii imobiliare nr. 7/1996, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pentru fiecare lucrare.
Documenta˛ia tehnico-economic„ va cuprinde ∫i date privind
Óncadrarea lucr„rii Ón planurile de urbanism ∫i amenajare a
teritoriului, documenta˛ii cadastrale care con˛in
amplasamentul lucr„rii, delimitarea suprafe˛elor ∫i a
construc˛iilor propuse spre expropriere, cu eviden˛ierea
suprafe˛elor ∫i a construc˛iilor rezultate Ón urma exproprierii
∫i cu indicarea numelor proprietarilor, stabilite de persoane
autorizate Ón Óntocmirea documenta˛iilor cadastrale, precum
∫i a ofertelor de desp„gubire pe categorii de imobile,
stabilite de persoane autorizate Ón evaluare. Documenta˛iile
cadastrale ale lucr„rii se vizeaz„ de oficiul de cadastru ∫i
publicitate imobiliar„ sau de Agen˛ia Na˛ional„ de Cadastru
∫i Publicitate Imobiliar„, dup„ caz.
Art. 4. — (1) Pe baza documenta˛iei tehnico-economice
prev„zute la art. 3 Guvernul aprob„ prin hot„r‚re
amplasamentul lucr„rii, declan∫area procedurii de
expropriere a imobilelor cuprinse Ón amplasament, suma
global„ estimat„ a desp„gubirilor, termenul Ón care aceasta
se vireaz„ Óntr-un cont bancar deschis pe numele
expropriatorului ∫i sursa de finan˛are.
(2) Suma global„ a desp„gubirilor nu poate fi mai mic„
dec‚t cuantumul total al ofertelor de desp„gubire,
determinat de o persoan„ autorizat„ Ón evaluare, ∫i se
vireaz„ la dispozi˛ia expropriatorului Ón cel mult 30 de zile
de la data intr„rii Ón vigoare a hot„r‚rii Guvernului
prev„zute la alin. (1).
(3) Œn situa˛ia Ón care, ca urmare a definitiv„rii
proiectului tehnic sau a detaliilor de execu˛ie,
amplasamentul lucr„rii se modific„, expropriatorul va
proceda la regularizarea datelor de identificare a imobilelor
supuse exproprierii, cu respectarea reglement„rilor Ón
vigoare.

(4) Suplimentarea sumei prev„zute la alin. (2) se poate
face prin hot„r‚re a Guvernului, la cererea motivat„ a
expropriatorului.
Art. 5. — Œn termen de 15 zile de la publicarea hot„r‚rii
Guvernului prev„zute la art. 4 alin. (1), expropriatorul va
demara urm„toarele ac˛iuni:
a) va depune la consiliul local al comunei, ora∫ului sau
municipiului pe al c„rui teritoriu sunt situate imobilele ce
urmeaz„ s„ fie expropriate planurile cuprinz‚nd terenurile ∫i
construc˛iile propuse spre expropriere, cu indicarea numelui
proprietarilor, precum ∫i a ofertelor de desp„gubire, Ón
vederea consult„rii de c„tre cei interesa˛i;
b) va notifica persoanelor fizice sau juridice titulare de
drepturi reale propunerile de expropriere, Ómpreun„ cu
ofertele de desp„gubire, ∫i va fixa data negocierii Ón
maximum 30 de zile de la data notific„rii.
Art. 6. — (1) Œn termen de 5 zile de la data intr„rii Ón
vigoare a hot„r‚rii Guvernului prev„zute la art. 4 alin. (1),
se constituie o comisie de constatare a dreptului de
proprietate ∫i a oric„ror alte drepturi reale ∫i de negociere
a cuantumului desp„gubirii, de comun acord cu proprietarul
sau cu titularii altor drepturi reale.
(2) Comisia de constatare a dreptului de proprietate ∫i a
oric„ror alte drepturi reale ∫i de negociere a cuantumului
desp„gubirii este compus„ din 3 reprezentan˛i ai
expropriatorului, la care se adaug„, Ón fiecare comun„, ora∫
sau municipiu pe al c„rui teritoriu sunt situate imobilele ce
urmeaz„ s„ fie expropriate, primarul localit„˛ii ∫i un
proprietar de imobile din localitatea respectiv„, ales conform
prevederilor art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind
exproprierea pentru cauz„ de utilitate public„.
(3) Comisia de constatare a dreptului de proprietate ∫i a
oric„ror alte drepturi reale ∫i de negociere a cuantumului
desp„gubirii, constituit„ Ón condi˛iile prezentei legi, se
Óntrune∫te Ón termen de maximum 30 de zile de la
constituire ∫i analizeaz„ documentele prezentate de
persoanele fizice sau juridice reprezent‚nd proprietarii ∫i
titularii altor drepturi reale.
(4) Oferta expropriatorului, preten˛iile proprietarilor ∫i ale
titularilor altor drepturi reale, precum ∫i sus˛inerile acestora
se vor formula ∫i se vor depune Ón scris, consemn‚ndu-se
Óntr-un proces-verbal.
(5) Comisia de constatare a dreptului de proprietate ∫i a
oric„ror alte drepturi reale ∫i de negociere a cuantumului
desp„gubirii consemneaz„ Ón procesul-verbal, dac„ este
cazul, ∫i Ónvoiala dintre p„r˛i, sub semn„tura acestora. Œn
procesul-verbal se vor consemna numele persoanelor fizice
sau juridice reprezent‚nd proprietarii ∫i titularii altor drepturi
reale care nu accept„ oferta expropriatorului ∫i al celor
care nu s-au prezentat la comisia de constatare a dreptului
de proprietate ∫i a oric„ror alte drepturi reale ∫i de
negociere a cuantumului desp„gubirii.
Art. 7. — Œn termen de 5 zile, dar nu mai t‚rziu de
15 zile de la data Óntrunirii comisiei de constatare a
dreptului de proprietate ∫i a oric„ror alte drepturi reale ∫i
de negociere a cuantumului desp„gubirii, pentru toate
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cazurile Ón care s-a consemnat Ón procesul-verbal acordul
p„r˛ilor, acesta fiind semnat de ambele p„r˛i, expropriatorul
efectueaz„ plata desp„gubirilor pentru imobilele expropriate,
Ón orice mod convenit Óntre p„r˛i.
Art. 8. — Pentru toate cazurile Ón care, Ón urma Óntrunirii
comisiei de constatare a dreptului de proprietate ∫i a
oric„ror alte drepturi reale ∫i de negociere a cuantumului
desp„gubirii, nu s-a ajuns la Ónvoial„ Óntre p„r˛i asupra
cuantumului desp„gubirii ∫i pentru cazurile Ón care
persoanele notificate nu s-au prezentat pentru negociere,
expropriatorul se adreseaz„ instan˛elor judec„tore∫ti, conform
prevederilor Legii nr. 33/1994. Judecarea cauzelor ce au ca
obiect exproprierile pornite Ón temeiul prezentei legi se face
cu prec„dere, iar termenele stabilite Ón cursul judec„˛ii, de
c„tre instan˛ele Ónvestite, nu pot fi mai mari de 7 zile.
Art. 9. — (1) Œn cazul Ón care, Ón termen de 60 de zile
de la notificare, posesorii imobilelor ce urmeaz„ s„ fie
expropriate Ón condi˛iile prezentei legi nu au ob˛inut
Ónscrisurile care atest„ dreptul de proprietate ∫i celelalte
drepturi reale, prin derogare de la prevederile Legii
nr. 7/1996 expropriatorul va ac˛iona pe seama ∫i Ón numele
posesorilor sau persoanelor Óndrept„˛ite, Ón vederea ob˛inerii
Ónscrisurilor care atest„ dreptul de proprietate.
(2) Pentru situa˛iile prev„zute la alin. (1), dup„ ob˛inerea
Ónscrisurilor care atest„ dreptul de proprietate asupra
bunurilor imobile ce urmeaz„ s„ fie expropriate pentru
cauz„ de utilitate public„, procedura de stabilire a
cuantumului desp„gubirii ∫i de expropriere se desf„∫oar„
conform prevederilor prezentei legi.
Art. 10. — (1) Dup„ primirea notific„rii ∫i p‚n„ la
definitivarea exproprierii, orice act de transmitere a
drepturilor reale aferente imobilului supus exproprierii c„tre
alt„ persoan„ dec‚t expropriatorul este lovit de nulitate
absolut„, indiferent de forma de proprietate, public„ sau
privat„, a vechiului proprietar.
(2) Dup„ primirea notific„rii de c„tre proprietarul ce
urmeaz„ s„ fie expropriat, orice construc˛ie aflat„ Ón curs
de realizare pe terenul respectiv trebuie s„ Ónceteze, dac„
expropriatorul nu Ó∫i d„ acordul la continuarea construc˛iei
explicit, Ón scris. Œn cazul Ón care construc˛ia se realizeaz„
de alt„ persoan„ dec‚t proprietarul, acesta trebuie s„
anun˛e expropriatorul cu prilejul primirii notific„rii, dar nu
mai t‚rziu de data stabilit„ pentru negocierile referitoare la
cuantumul desp„gubirilor ∫i, pe cheltuiala expropriatorului,
s„ notifice imediat constructorul. Constructorul, atunci c‚nd
nu este proprietarul imobilului supus exproprierii, are
dreptul la dezd„unare de c„tre expropriator pentru
prejudiciul suferit, pe calea unei ac˛iuni disctincte ∫i care
nu afecteaz„ transferul propriet„˛ii. Nerespectarea acestor
dispozi˛ii Ól decade pe cel culpabil din dreptul de a fi
dezd„unat pentru cheltuielile efectuate pentru continuarea
construc˛iei, iar demolarea acelei p„r˛i va fi f„cut„ pe
cheltuiala sa, r„spunz‚nd ∫i pentru eventualele prejudicii
cauzate de Ónt‚rzieri sau orice alte asemenea probleme
ap„rute din aceast„ cauz„.
Art. 11. — (1) Autoriza˛ia de construire pentru lucr„ri, Ón
toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (16) din
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut„rii lucr„rilor
de construc˛ii, republicat„, cu modific„rile ulterioare.
(2) Pe terenurile expropriate este interzis„ Ónceperea ori
continuarea construc˛iilor ∫i a instala˛iilor, cu sau f„r„
autoriza˛ie, de c„tre expropriat.

3

Art. 12. — (1) Ocuparea definitiv„ sau temporar„ a
terenurilor agricole ori silvice, necesare pentru lucr„ri de
reabilitare sau extindere a infrastructurii feroviare publice,
se excepteaz„ de la plata taxelor prev„zute la art. 92
alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, respectiv a taxelor
∫i a celorlalte sume datorate potrivit art. 55, 56 ∫i 58 din
Legea nr. 26/1996 — Codul silvic, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, ∫i art. 24 alin. (2) din Ordonan˛a
Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului
silvic ∫i administrarea fondului forestier na˛ional, republicat„,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) Sumele echivalente contravalorii pierderii de cre∫tere
a arboretului, dac„ terenul este acoperit cu p„dure,
cheltuielilor de instalare a vegeta˛iei forestiere ∫i de
Óntre˛inere a acesteia p‚n„ la realizarea st„rii de masiv, a
desp„gubirilor datorate pentru terenul scos definitiv din
fondul forestier, valorii obiectivelor dezafectate, precum ∫i
sumele echivalente garan˛iilor ∫i chiriilor datorate pentru
scoaterea temporar„ din circuitul agricol sau silvic, dup„
caz, se asigur„ de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului.
(3) Defri∫area de vegeta˛ie forestier„ a terenurilor
prev„zute la alin. (1) este permis„, prin derogare de la
prevederile Legii nr. 570/2003 privind interzicerea exploat„rii
de mas„ lemnoas„ din fondul forestier na˛ional ∫i din afara
acestuia, pentru o perioad„ de 3 ani, Ón jude˛ele Br„ila,
C„l„ra∫i, Constan˛a, Dolj, Gala˛i, Giurgiu, Ialomi˛a, Olt,
Tulcea ∫i Teleorman, ∫i Ón cazul terenurilor forestiere din
jude˛ele care fac obiectul Legii nr. 570/2003.
Art. 13. — Transferul imobilelor din proprietatea privat„
Ón proprietatea public„ a statului ∫i Ón administrarea
expropriatorului opereaz„ de drept la data pl„˛ii
desp„gubirilor pentru expropriere.
Art. 14. — Secretarii unit„˛ilor administrativ-teritoriale Ón
care sunt situate imobilele ce urmeaz„ s„ fie supuse
exproprierii, precum ∫i notarii publici sunt obliga˛i s„
comunice, Ón termen de 5 zile de la cererea
expropriatorului, informa˛iile cu privire la deschiderea
procedurilor succesorale.
Art. 15. — (1) Serviciile privind avizarea ∫i Ónregistrarea
documenta˛iilor cadastral-juridice sunt scutite de la plata
taxelor, iar taxele aferente procedurii de intabulare pentru
terenurile necesare realiz„rii lucr„rilor de reabilitare ∫i
extindere a infrastructurii feroviare publice sunt scutite de
la plat„.
(2) Nu sunt scutite de la plat„ taxele pentru activit„˛ile
notariale ∫i activit„˛ile desf„∫urate de expropriator atunci
c‚nd se subrog„ Ón drepturile proprietarului. Aceste din
urm„ sume vor fi deduse din desp„gubirile acordate, f„r„
a putea dep„∫i cuantumul total al desp„gubirii.
Art. 16. — Dispozi˛iile prezentei legi se completeaz„ Ón
mod corespunz„tor cu prevederile Legii nr. 33/1994,
precum ∫i cu cele ale Codului civil ∫i ale Codului de
procedur„ civil„, Ón m„sura Ón care nu prev„d altfel.
Art. 17. — Œn termen de 30 de zile de la intrarea Ón
vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i Turismului va elabora ∫i va supune
Guvernului spre aprobare normele metodologice de aplicare
a prezentei legi.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, Ón condi˛iile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i
ale art. 76 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

LUCIAN AUGUSTIN BOLCA™

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 29 decembrie 2005.
Nr. 407.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind unele m„suri
prealabile lucr„rilor de reabilitare ∫i extindere
a infrastructurii feroviare publice
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind unele m„suri prealabile
lucr„rilor de reabilitare ∫i extindere a infrastructurii feroviare publice ∫i se
dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 28 decembrie 2005.
Nr. 1.376.
´
PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 95/2005 pentru modificarea art. 4
din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 86/2002 privind Ónfiin˛area Ghi∫eului unic
Ón punctele de trecere a frontierei de stat a Rom‚niei
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 95 din 14 iulie 2005 pentru modificarea
art. 4 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 86/2002
privind Ónfiin˛area Ghi∫eului unic Ón punctele de trecere a
frontierei de stat a Rom‚niei, publicat„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, nr. 637 din 20 iulie 2005, cu
urm„toarea modificare:
— La articolul unic, articolul 4 va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 4. — (1) Administrarea fondurilor Óncasate din
taxele ecologice ∫i de salubrizare percepute pentru trecerea
frontierei de stat a Rom‚niei se face de c„tre consiliile
jude˛ene, Ón cazul Ón care punctele de trecere rutier„ a
frontierei de stat a Rom‚niei sunt situate Ón raza
administrativ-teritorial„ a ora∫elor ∫i comunelor.
(2) Administrarea fondurilor Óncasate din taxele ecologice
∫i de salubrizare percepute pentru trecerea frontierei de
stat a Rom‚niei se face de c„tre consiliile locale ale

municipiilor re∫edin˛„ de jude˛, Ón cazul Ón care punctele de
trecere rutier„ a frontierei de stat a Rom‚niei sunt situate
Ón raza administrativ-teritorial„ a acestora.
(3) Destina˛ia fondurilor Óncasate potrivit alin. (1) se
stabile∫te de c„tre consiliile jude˛ene, prin hot„r‚ri ale
acestora, pentru Óntre˛inerea ∫i salubrizarea punctelor de
trecere a frontierei de stat a Rom‚niei ∫i zonei limitrofe
acestora, pentru moderniz„ri ∫i consolid„ri ale cl„dirilor
administrative, precum ∫i pentru modernizarea infrastructurii
jude˛ene, or„∫ene∫ti ∫i comunale.
(4) Destina˛ia fondurilor Óncasate potrivit alin. (2) se
stabile∫te de c„tre consiliile locale ale municipiilor re∫edin˛„
de jude˛, prin hot„r‚ri ale acestora, pentru Óntre˛inerea ∫i
salubrizarea punctelor de trecere rutier„ a frontierei de stat
a Rom‚niei, a zonei limitrofe acestora, precum ∫i pentru
modernizarea drumurilor ∫i a str„zilor de pe raza lor
administrativ-teritorial„.“

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 29 decembrie 2005.
Nr. 408.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea
Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 95/2005
pentru modificarea art. 4 din Ordonan˛a de urgen˛„ a
Guvernului nr. 86/2002 privind Ónfiin˛area Ghi∫eului unic
Ón punctele de trecere a frontierei de stat a Rom‚niei
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind aprobarea Ordonan˛ei de
urgen˛„ a Guvernului nr. 95/2005 pentru modificarea art. 4 din Ordonan˛a
de urgen˛„ a Guvernului nr. 86/2002 privind Ónfiin˛area Ghi∫eului unic Ón
punctele de trecere a frontierei de stat a Rom‚niei ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 28 decembrie 2005.
Nr. 1.377.
´

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 46/2005
privind accelerarea absorb˛iei fondurilor SAPARD
prin garantarea creditelor de cofinan˛are
cu activele achizi˛ionate Ón cadrul proiectelor SAPARD
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Articol unic. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 46 din 11 august
2005 privind accelerarea absorb˛iei fondurilor SAPARD prin garantarea
creditelor de cofinan˛are cu activele achizi˛ionate Ón cadrul proiectelor
SAPARD, adoptat„ Ón temeiul art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 209/2005 privind
abilitarea Guvernului de a emite ordonan˛e, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 755 din 18 august 2005.
Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea
prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
p. PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR,

PRE™EDINTELE SENATULUI

DANIELA POPA

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 29 decembrie 2005.
Nr. 409.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 46/2005 privind accelerarea absorb˛iei
fondurilor SAPARD prin garantarea creditelor de cofinan˛are
cu activele achizi˛ionate Ón cadrul proiectelor SAPARD
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 46/2005 privind accelerarea absorb˛iei fondurilor SAPARD prin
garantarea creditelor de cofinan˛are cu activele achizi˛ionate Ón cadrul
proiectelor SAPARD ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 28 decembrie 2005.
Nr. 1.378.

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unei suprafe˛e de teren din domeniul privat al statului ∫i din administrarea
Ministerului Agriculturii, P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale — Agen˛ia Domeniilor Statului
Ón domeniul public al statului ∫i Ón administrarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor
∫i Turismului, Ón vederea realiz„rii activit„˛ilor de interes na˛ional de c„tre Compania Na˛ional„
de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A.
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 8 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, al art. 1
alin. (6) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 84/2003 pentru Ónfiin˛area Companiei Na˛ionale de Autostr„zi ∫i
Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome îAdministra˛ia Na˛ional„ a Drumurilor din
Rom‚nia“, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 47/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unei suprafe˛e de
teren, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul
privat al statului ∫i din administrarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale — Agen˛ia Domeniilor
Statului Ón domeniul public al statului ∫i Ón administrarea
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón

vederea realiz„rii activit„˛ilor de interes na˛ional de c„tre
Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din
Rom‚nia — S.A.
Art. 2. — Predarea-preluarea suprafe˛ei de teren
prev„zute la art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat
Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de 30 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Gheorghe Flutur
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 21 decembrie 2005.
Nr. 1.721.
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafe˛ei de teren care se transmite din domeniul privat al statului ∫i din administrarea Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii Rurale — Agen˛ia Domeniilor Statului Ón domeniul public al statului ∫i Ón administrarea
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón vederea realiz„rii activit„˛ilor de interes na˛ional
de c„tre Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A.
Nr.
crt.

Locul unde este situat
terenul care se transmite
∫i categoria de folosin˛„

Persoana juridic„ de la care
se transmite terenul

1.

Comuna Alm„j,
jude˛ul Dolj
Arabil, p„∫une

Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale — Agen˛ia
Domeniilor Statului

2.

Comuna Alm„j,
jude˛ul Dolj
Cur˛i/Construc˛ii

Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului Agriculturii,
P„durilor ∫i Dezvolt„rii
Rurale — Agen˛ia
Domeniilor Statului

Persoana juridic„ la care
se transmite terenul

Statul rom‚n,
Ón administrarea
Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i
Turismului —
Compania Na˛ional„
de Autostr„zi ∫i
Drumuri Na˛ionale
din Rom‚nia — S.A.
Statul rom‚n,
Ón administrarea
Ministerului Transporturilor,
Construc˛iilor ∫i
Turismului — Compania
Na˛ional„ de Autostr„zi
∫i Drumuri Na˛ionale
din Rom‚nia — S.A.

Caracteristicile tehnice
ale terenului

Suprafa˛a terenului = 5.116 m2
Nr. cadastral 242
1. Trup I P 69
Nr. cadastral 242/1, suprafa˛a =
3.697 m2
2. Trup II P 207
Suprafa˛a = 670 m2
3. Trup II 207/1
Suprafa˛a = 749 m2
Suprafa˛a terenului = 3.350 m2
Trup II P 248
Nr. cadastral 241

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unei suprafe˛e de teren, trecut„ Ón condi˛iile legii din domeniul privat
al municipiului Gala˛i Ón domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local
al Municipiului Gala˛i Ón administrarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului,
Ón vederea realiz„rii activit„˛ilor de interes na˛ional de c„tre Compania Na˛ional„ de Autostr„zi
∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A.
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 1 alin. (6) din
Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 84/2003 pentru Ónfiin˛area Companiei Na˛ionale de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale
din Rom‚nia — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome îAdministra˛ia Na˛ional„ a Drumurilor din Rom‚nia“, aprobat„ cu
modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 47/2004,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unei suprafe˛e de
teren, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, trecut„ din
domeniul privat al municipiului Gala˛i Ón domeniul public al
statului prin Hot„r‚rea Consiliului Local al Municipiului
Gala˛i nr. 438 din 1 septembrie 2005, din administrarea
Consiliului Local al Municipiului Gala˛i Ón administrarea
Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, Ón

vederea realiz„rii activit„˛ilor de interes na˛ional de c„tre
Compania Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i Drumuri Na˛ionale din
Rom‚nia — S.A.
Art. 2. — Predarea-preluarea suprafe˛ei de teren
prev„zute la art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat
Óntre p„r˛ile interesate, Ón termen de 30 de zile de la data
intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul finan˛elor publice,
C„t„lin Doica,
secretar de stat
Bucure∫ti, 21 decembrie 2005.
Nr. 1.722.
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafe˛ei de teren, trecut„ din domeniul privat al municipiului Gala˛i ∫i din administrarea Consiliului Local
al Municipiului Gala˛i Ón domeniul public al statului ∫i Ón administrarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor
∫i Turismului, Ón vederea realiz„rii activit„˛ilor de interes na˛ional de c„tre Compania Na˛ional„ de Autostr„zi
∫i Drumuri Na˛ionale din Rom‚nia — S.A.
Locul unde este situat
terenul care se transmite
∫i categoria de folosin˛„

Municipiul Gala˛i,
jude˛ul Gala˛i
Neproductiv

Persoana juridic„ de la care
se transmite terenul

Municipiul Gala˛i,
din administrarea
Consiliului Local
al Municipiului Gala˛i

Persoana juridic„ la care
se transmite terenul

Statul rom‚n — Ministerul
Transporturilor, Construc˛iilor
∫i Turismului — Compania
Na˛ional„ de Autostr„zi ∫i
Drumuri Na˛ionale din
Rom‚nia — S.A.

Caracteristicile tehnice
ale terenului

Suprafa˛a = 3.174,93 m2
Tarla T 253/1
Np. 1.693/1

´
RECTIFIC√RI
Œn cuprinsul Legii nr. 278/2005 pentru acceptarea Deciziei nr. 1 a Comitetului mixt Rom‚nia — Statul Israel
din 21 februarie 2005 de amendare a Protocolului 3 privind definirea no˛iunii de produse originare ∫i metode de
cooperare administrativ„, din Acordul de Comer˛ Liber dintre Rom‚nia ∫i Statul Israel, semnat la Bucure∫ti la
30 ianuarie 2001, la Decizia nr. 1 a Comitetului mixt Rom‚nia — Statul Israel din 21 februarie 2005 de amendare
a Protocolului 3 privind definirea no˛iunii de produse originare ∫i metode de cooperare administrativ„, din Acordul
de Comer˛ Liber dintre Rom‚nia ∫i Statul Israel, semnat la Bucure∫ti la 30 ianuarie 2001, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 934 bis din 19 octombrie 2005, se fac urm„toarele rectific„ri (care nu apar˛in
Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la articolul 3 paragrafele 3, 4 ∫i 5 teza ultim„ ∫i la articolul 4 paragrafele 3, 4 ∫i 5 teza ultim„, Ón loc de:
îÓn paragraful 1“ se va citi: îÓn paragrafele 1 ∫i 2“;
— la articolul 12 paragraful 7, Ón loc de: î... la Capitolele 50 ∫i 63 ale Sistemului armonizat“ se va citi: î...la
Capitolele 50 la 63 ale Sistemului armonizat“.
´
Œn cuprinsul Legii nr. 308/2005 pentru aprobarea Deciziei Comitetului mixt Rom‚nia—Turcia nr. 12/2005
referitoare la decizia de amendare a Protocolului D privind definirea no˛iunii de produse originare ∫i metodele de
cooperare administrativ„, Ón cadrul Acordului de comer˛ liber dintre Rom‚nia ∫i Turcia, semnat la Ankara la
29 aprilie 1997, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 997 ∫i nr. 997 bis din 10 noiembrie 2005,
se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la articolul 12 paragraful 7 din Protocolul D privind definirea no˛iunii de produse originare ∫i metodele de
cooperare administrativ„, Ón loc de: î... Capitolele 50 ∫i 63 ale Sistemului armonizat“ se va citi: î... Capitolele 50 la 63
ale Sistemului armonizat“.
´
La Decretul nr. 110/1995 privind conferirea medaliei îCrucea comemorativ„ a celui de-al doilea r„zboi
mondial, 1941—1945“, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 244 ∫i nr. 244 bis din 25 octombrie
1995, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— Ón loc de: îRotaru D. Gheorghe“ se va citi: îRotariu D. Gheorghe“.
´
La Decretul nr. 336/1995 privind conferirea medaliei îCrucea comemorativ„ a celui de-al doilea r„zboi
mondial, 1941—1945“, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 274 ∫i nr. 274 bis din 24 noiembrie
1995, se face urm„toarea rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— Ón loc de: îApetrei I. Gheorghe“ se va citi: îApetrei I. Gheorghi“.
´
La Decretul nr. 159/1998 privind conferirea medaliei îCrucea comemorativ„ a celui de-al doilea r„zboi
mondial, 1941—1945“, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 190 ∫i nr. 190 bis din 22 mai 1998,
se fac urm„toarele rectific„ri la jude˛ul Suceava (care nu apar˛in Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la nr. crt. 1186, Ón loc de: îBuzil„ V. Alexe“ se va citi: îBuzil„ V. Alecsie“;
— la nr. crt. 4960, Ón loc de: îOstrovan C. Neculai“ se va citi: îOstrovan G. Niculai“;
— la nr. crt. 5160, Ón loc de: îPaval V. Costache“ se va citi: îPav„l T. Costache“;
— la nr. crt. 5880, Ón loc de: îRusu A. Dumitru“ se va citi: îRusu Al. Dimitrie“.
´
La Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.436/2005 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 69/2002 privind
regimul juridic al c„r˛ii electronice de identitate, republicat„, precum ∫i a formei ∫i con˛inutului c„r˛ii electronice de
identitate, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.050 din 25 noiembrie 2005, se face urm„toarea
rectificare (care nu apar˛ine Redac˛iei îMonitorul Oficial“, Partea I):
— la articolul unic punctul 1, Ón loc de: î... lungimea = 9 mm, l„˛imea = 5,5 mm“ se va citi: î.... lungimea = 90 mm,
l„˛imea = 55 mm“.
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