CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară
realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Articol unic. – Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes
naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 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,
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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, dezvoltarea producerii, transportului şi
distribuţiei de energie electrică, transportului şi distribuţiei de gaze
naturale, de extracţie a gazelor naturale, lucrărilor de interes naţional
pentru realizarea infrastructurii destinate depozitării definitive, în
siguranţă, a deşeurilor radioactive şi combustibilului nuclear uzat,
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

3
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 şi
culturale, în municipiul Bucureşti, 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.”
2. La articolul 2 alineatul (1), după litera d) se introduce o
nouă literă, lit. d1), cu următorul cuprins:
„d1) lucrări de interes naţional pentru construirea depozitelor
definitive de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat, rezultate
din funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice
existente pe teritoriul naţional;”
3. La articolul 2 alineatul (3), după litera d8) se introduce o
nouă literă, lit. d9), cu următorul cuprins:
„d9) Ministerul Economiei, prin Agenţia Nucleară pentru
Deşeuri Radioactive, pentru lucrările de interes naţional pentru
realizarea depozitelor definitive de deşeuri radioactive şi combustibil
nuclear uzat, rezultate din funcţionarea şi dezafectarea instalaţiilor
nucleare şi radiologice existente pe teritoriul naţional;”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor
în şedinţa din 12 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor
art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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