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LEGE 

 pentru modificarea si completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea 

pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes 

national, judetean si local  

 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

Articol unic – Legea  nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauza 

de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, 

judetean si local, publicată în Monitorul Oficial al României, se modifica si 

se completeaza după cum urmează: 

 

 

1. Articolul 1 se modifica si se completează si va avea urmatorul cuprins: 

“Art.1 Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru luarea masurilor 

necesare executării : lucrărilor de construcţie, reabilitare si modernizare a 

drumurilor de interes national, …..,, cuprinse în Programul naţional de 

dezvoltare a turismului "Schi în România", aprobat prin Legea nr. 526/2003, 

cu modificãrile şi completãrile ulterioare, lucrãrilor de interes naţional 

pentru realizarea,  dezvoltarea a producerii  de energie electricã, transport si 

distributie de  gaze naturale, de extracţie a gazelor naturale, lucrarilor de 



dezvoltare, modernizare si reabilitare a Sistemului National de Transport al 

titeiului, gazolinei, etanului, condensatului si gaze naturale şi lucrãrilor 

miniere de interes naţional pentru exploatarea zãcãmintelor de lignit, care se 

executã în baza unei licenţe de exploatare, lucrãrilor pentru realizarea 

Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, precum şi pentru 

împãdurirea terenurilor degradate.” 

2. Articolul nr.2 alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„Art.2 alin.(1) In sensul prezentei legi, se declara de utilitate publica 

urmatoarele lucrari :” 

 

3. Articolul nr.2 alin. (1) litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„d) lucrãrile de interes naţional pentru realizarea, dezvoltarea producerii, de 

energie electricã, transport si distributie de gaze naturale, precum şi a 

extracţiei de gaze naturale, precum si lucrarile  de dezvoltare, modernizare si 

reabilitare a Sistemului National de Transport al titeiului, gazolinei, etanului, 

condensatului ; 

 

4. Articolul nr.2 alin. (3) litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins : 

„ (3) lit.d) Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin 

societatile comerciale care functioneaza  sub autoritatea sa, pentru lucrãrile 

miniere de interes naţional pentru exploatarea zãcãmintelor de lignit, care se 

executã în baza unei licenţe de exploatare şi prin societatile comerciale 

producatoare de energie electrica aflate sub autoritatea sa, pentru lucrarile de 

producere a energiei electrice,Societatea Naţionalã de Transport Gaze 

Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi Societatea Naţionalã de Gaze Naturale 

"Romgaz"- S.A. Mediaş, pentru extracţia gazelor naturale si S.C. Conpet SA 

Ploiesti pentru lucrarile de dezvoltare, modernizare si reabilitare a 



Sistemului National de Transport al titeiului, gazolinei, etanului si 

condensatului si de societatile de proiect care au actionari companii/societati 

nationale /societati comerciale cu capital majoritar de stat si investitori 

privati;” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


