
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărârea Guvernului privind constituirea  

Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice în vederea  exproprierii  pentru 

cauza de utilitate publică pentru lucrarea de interes naţional « Menţinerea şi dezvoltarea 

capacităţii de producţie în câmpul minier Tărâia- Cernişoara, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi 

Olteţ, judeţul Vâlcea ». 

Secţiunea a 2-a  Motivul emiterii actului normativ 

1.Descrierea situaţiei 

actuale 

Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică 

stabileşte cadrul legal adecvat procedurilor de expropiere şi stabilire a 

despăgubirilor , cât şi apărarea dreptului de proprietate privată. Astfel, 

în conformitate cu prevederile art.7 din  Legea nr.33/1994 , prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1578/ 2005, privind declararea utilităţii 

publice pentru lucrarea de interes naţional "Menţinerea şi dezvoltarea 

capacităţii de producţie în câmpul minier Amaradia-Tărâia, etapa a II-

a, carierele Berbeşti şi Olteţ", judeţul Vâlcea  a fost aprobată 

declararea utilităţii publice. 

Exploatarea lignitului în perimetrul minier Amaradia-Tărâia, 

reprezintă singura alternativă de exploatare eficientă a rezervelor de 

lignit existente, iar pentru continuarea lucrărilor miniere la carierele 

Berbeşti şi Olteţ în condiţii de eficienţă economică este necesară 

extinderea lucrărilor. Expropriator, este statul român prin Societatea 

Naţională a Lignitului Oltenia SA Tg.-Jiu, care după declararea 

utilităţii publice, în conformitate cu prevederile art.12 din Legea 

nr.33/1994 a prezentat ofertele de despăgubire şi planurile terenurilor 

propuse pentru expropiere . 

La notificările făcute de S.N.L.Oltenia SA Tg.-Jiu – E.M.C. Berbeşti,  

s-au primit întâmpinări la Primaria comunei Alunu, jud. Vâlcea de la 2 

proprietari prin care solicită despăgubiri mai mari decât cele oferite de 

expropriator şi angajarea rudelor. Cei 2 proprietari sunt: Avram Maria 

şi Avram Ioan. 



Art. 15 din Legea nr. 33/1994  prevede  pentru lucrările de interes 

naţional ca  întâmpinările să fie soluţionate de o comisie constituită 

prin hotarare a Guvernului. Comisia va fi alcatuită din 3 specialişti din 

domeniul de activitate în care se realizează lucrarea, 3 proprietari de 

imobile din comuna în care sunt situate imobilele propuse pentru 

expropiere, aleşi prin tragere la sorţi dintr-o listă de minimum 25 de 

proprietari şi primarul localităţii. Comisia va lucra sub conducerea 

unui delegat al Guvernului . 

În aceste condiţii, se impune elaborarea unui proiect de act normativ 

pentru numirea unei comisii în vederea soluţionării întâmpinărilor.   

2.Schimbări 

preconizate 

Scopul prezentei hotărâri a Guvernului constă în  constituirea  

Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice în 

vederea  exproprierii  pentru cauza de utilitate publică pentru lucrarea 

de interes naţional « Menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de producţie 

în câmpul minier Tărâia- Cernişoara, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi 

Olteţ, judeţul Vâlcea », conform prevederilor Legii 33/1994, privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

3. Alte informaţii  

Secţiunea a 3-a  Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1.Impactul 

macroeconomic 

Continuarea procesului de dezvoltare a capacităţilor de producţie în 

câmpul minier Tărâia- Cernişoara, etapa a II-a, carierele Berbeşti şi 

Olteţ, judeţul Vâlcea.  

2.Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Asigurarea pieţei de cărbune energetic necesar producerii de energie 

electrică. 

3. Impactul social Menţinerea locurilor de muncă la carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul 

Vâlcea. 

4.Impactul asupra 

mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen 

scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

1.Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



2.Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.Impact financiar, plus/minus, 

din care: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4.Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6.Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

7.Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1.Proiecte de acte normative 

suplimenatare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2.Compatibilitatea proiectului de 

act normativ cu legislaţia 

comunitară în materie 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.Decizii ale Curţii Europene de 

Justiţie şi alte documente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4.Evaluarea conformităţii: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Denumirea actului sau 

documentului comunitar, 

numărul, data adoptării şi data 

publicării 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6.Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 6-a  Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1.Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme 

implicate 

2.Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a 

modului în care activitatea este 

legată de obiectul proiectului de 

act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei 

publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca 

obiect activităţi ale acestor 

autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr.521/2005 privind 

procedura de consultare a 

structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4.Consultările desfăşurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului 

nr.750/2005 privind constituirea 

consiliilor interministeriale 

permenente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.Informaţii privind avizarea de 

către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

6.Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

1.Informarea societăţii civile 

cu privire la necesitatea 

elaborării proiectului de act 

normativ 

La elaborarea proiectului de act normativ au fost respectate 

prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică 

2. Informarea societăţii civile 

cu privire la un eventual 

impact asupra mediului în 

urma implementării proiectului 

de act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare 

1.Măsurile de punere în 

aplicare a proiectului de act 

normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale 

şi/sau locale – înfiinţarea unor 

noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor 

existente 

Nu este cazul 

2.Alte informaţii Nu este cazul 

 

 

 

 

 



Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul articolului 108 din Constituţia României, 

republicată, şi al art. 15 din Legea nr. 33/1994,  privind exproprierea pentru cauza 

de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit 

alăturatul proiect de Hotărâre a Guvernului, privind constituirea  Comisiei pentru 

soluţionarea întâmpinărilor unor persoane fizice în vederea  exproprierii  pentru 

cauza de utilitate publică pentru lucrarea de interes naţional « Menţinerea şi 

dezvoltarea capacităţii de producţie în câmpul minier Tărâia- Cernişoara, etapa a 

II-a, carierele Berbeşti şi Olteţ, judeţul Vâlcea » , pe care dacă sunteţi de acord, vă 

rugăm sa-l adoptaţi. 
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