
 

 

NOTĂ   DE   FUNDAMENTARE 

 
Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

 
Hotărâre de Guvern privind  transmiterea unei suprafeţe de teren de 245 mp, 

aflate în domeniul public al statului, din administrarea M.T.I. - C.N.A.D.N.R. 

S.A., in administrarea M.E.C.M.A. prin C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A. 

 
Secţiunea a 2-a  

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 

”Transelectrica” S.A. cu sediul social în Bucureşti, s-a 

înfiinţat conform Hotărârii de Guvern nr.627/2000 

privind reorganizarea Companiei Naţionale de 

Electricitate - S.A., ca operator de transport al Sistemului 

Naţional de Transport al Energiei Electrice şi operator de 

sistem al Sistemului Energetic Naţional.  

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 

”Transelectrica” S.A., are  ca obiect principal de 

activitate  transportul şi dispecerizarea energiei electrice, 

conducerea operativă a Sistemului Energetic Naţional, 

exploatarea interconexiunilor şi tranzitul internaţional al 

energiei electrice, exploatarea, reabilitarea, 

retehnologizarea şi dezvoltarea reţelei electrice de 

transport. 

Ministerul Economiei şi Comerţului, în calitate de 

autoritate concedentă, a concesionat Companiei Naţionale 

de Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” S.A., 



 

prin Contractul de Concesiune nr.1/2004, reţeaua 

electrică de transport şi terenurile pe care aceasta este 

amplasată, care, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

213/1998 privind bunurile proprietatea publică 

(*actualizata*),  anexa 1, pct.14 şi ale art.35, alin.(2) din 

Legea nr.13/2007 a Energiei Electrice, cu modificările şi 

completările ulterioare, aparţin domeniului public al 

statului.  

Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 

”Transelectrica” S.A. deţine în concesiune bunuri ce 

aparţin domeniului public al statului, respectiv reţeaua 

electrică de transport (liniile electrice aeriene - LEA, 

staţiile electrice de sistem şi terenurile pe care acestea 

sunt amplasate), conform contractului de concesiune 

nr.1/2004, încheiat cu Ministerul Economiei şi 

Comerţului în calitate de autoritate concedentă, în baza 

Hotărârii de Guvern nr.886 /2004. 

CCoonnffoorrmm  pprreevveeddeerriilloorr  OOrrddiinnuulluuii  AANNRREE  nnrr..4488//0088..0055..22000088  

pprriivviinndd  aapprroobbaarreeaa  MMeettooddoollooggiieeii  ppeennttrruu  eemmiitteerreeaa  aavviizzeelloorr  

ddee  aammppllaassaammeenntt  ddee  ccaattrree  ooppeerraattoorriiii  ddee  rreetteeaa,,  aa  ffoosstt  

iinncchheeiiaatt  iinnttrree  CC..NN..TT..EE..EE..  „„TTrraannsseelleeccttrriiccaa””--SS..AA..  şşii  

CCoommppaanniiaa  NNaaţţiioonnaallăă  ddee  AAuuttoossttrrăăzzii  şşii  DDrruummuurrii  ddiinn  

RRoommâânniiaa,,    ccoonnttrraaccttuull  nnrr..229911//1111..0044..22001111  ppeennttrruu  eelliibbeerraarreeaa  

aammppllaassaammeennttuulluuii  pprriinn  ””RReellooccaarree  RReetteellee  222200  kkVV  llaa  

iinntteerrsseeccţţiiaa  ccuu  vvaarriiaannttaa  ooccoolliittooaarree  aa  DDNN66  aa  MMuunniicciippiiuulluuii  

DDrroobbeettaa  TTuurrnnuu  SSeevveerriinn””..  

CCoonnttrraaccttuull    nnrr..229911//1111..0044..22001111  aarree  ccaa  oobbiieecctt  îînnllooccuuiirreeaa  aa  44  

ssttââllppii  ddee  ssuussţţiinneerree  ccuu  ssttââllppii  ddee  îînnttiinnddeerree  şşii  mmoonnttaarreeaa  

aacceessttoorraa  îînn  aalliinniiaammeenntt,,  ppee  LLEEAA  222200  kkVV  cciirrccuuiittuull  11++22    



 

PPoorrttiillee  ddee  FFiieerr  --  DDrroobbeettaa  TTuurrnnuu  SSeevveerriinn  ssii  LLEEAA  222200  kkVV  

DDCC  PPoorrttiillee  ddee  FFiieerr  --  CCeettaattee  --  CCaallaaffaatt,,  cceeeeaa  ccee  vvaa  aavveeaa  ccaa  

rreezzuullttaatt  mmuuttaarreeaa  aacceessttoorraa  ppee  aallttee  aammppllaassaammeennttee,,  rreessppeeccttiivv  

ppee  tteerreennuurrii  ccee  aauu  ffoosstt  eexxpprroopprriiaattee  îînn  bbaazzaa  LLeeggiiii  

nnrr..119988//22000044  pprriivviinndd  uunneellee  mmăăssuurrii  pprreeaallaabbiillee  lluuccrraarriilloorr  ddee  

ccoonnssttrruuccţţiiee  ddee  ddrruummuurrii  ddee  iinntteerreess  nnaaţţiioonnaall,,  jjuuddeeţţeeaann  şşii  

llooccaall  ddee  ssttaattuull  rroommâânn,,  rreepprreezzeennttaatt  ddee  MM..TT..II..  pprriinn  

CCoommppaanniiaa  NNaaţţiioonnaallăă  ddee  AAuuttoossttrraazzii  şşii  DDrruummuurrii  ddiinn  

RRoommâânniiaa  SS..AA  aassttffeell::  

--  ssuupprraaffaaţţaa  ddee  4499  mmpp,,  nnuummăărr  ccaarrttee  ffuunncciiaarrăă  5544993333;;  

--  ssuupprraaffaaţţaa  ddee  4499  mmpp,,  nnuummăărr  ccaarrttee  ffuunncciiaarrăă  5544993399;;  

--  ssuupprraaffaaţţaa  ddee  6688  mmpp,,  nnuummăărr  ccaarrttee  ffuunncciiaarrăă  5544770044;;  

--  ssuupprraaffaaţţaa  ddee  7799  mmpp,,  nnuummăărr  ccaarrttee  ffuunncciiaarrăă    5544770088..  

SSuupprraaffeeţţeellee  ddee  tteerreenn  aauu  ffoosstt  iinnssccrriissee  iinn  ccaarrtteeaa  ffuunncciiaarrăă  îînn  

ffaavvooaarreeaa    ssttaattuulluuii  rroommâânn  şşii  îînn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  CCoommppaanniieeii  

NNaaţţiioonnaallăă  ddee  AAuuttoossttrraazzii  şşii  DDrruummuurrii  ddiinn  RRoommâânniiaa  S.A, în 

baza actelor administrative  229900//1100..1111..22001100,,  

229911//1100..1111..22001100,,  229922//1166..1122..22001100  şşii  229933//1166..1122..22001100.. 

2. Schimbări         

preconizate 

Având în vedere  prevederile  H.G. nr.76/2011 privind 

modificarea H.G. nr.1.705/2006, se va modifica şi 

completa anexa nr.7 la Hotarârea Guvernului  

nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 

bunurilor din domeniul public al statului, concesionate 

Companiei Naţionale de Transport al Energiei 

„Transelectrica”–S.A. 

3. Alte 

informaţii 

Promovarea proiectului de act normativ a fost aprobată 

conform Hotărârii nr.2 din 20.01.2012 a Adunării 

Generale a Acţionarilor Companiei Naţionale de 

Transport al Energiei Electrice ”Transelectrica” S.A. 



 

Secţiunea a 3-a  

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 

macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1ˆ1. Impactul asupra 

mediului concurenţial 

şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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) 

mii lei

Indicatori 
Anul 

curent 
Următorii 4 ani 

Media pe 

5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus 

- - - - - - 

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus 

- - - - - - 

3. Impact financiar, - - - - - - 



 

plus/minus 

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducrea 

veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detailiate 

privind 

fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare 

 

- - - - - - 

Secţiunea a 5-a  

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative 

necesare pentru 

aplicarea prevederilor 

proiectului de act 

normativ:  

a) acte normative în 

vigoare ce vor fi 

modificate sau aprobate, 

ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de 

act normativ; 

b) acte normative ce 

urmează a fi elaborate în 

Proiectul de act normativ modifică Anexa 7 la 

Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru 

aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, cu modificările şi 

completările ulterioare. 



 

vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

2. Conformitatea 

proiectului de act 

normativ cu legislaţia 

comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun 

prevederilor comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Măsuri normative 

necesare aplicării directe 

a actelor normative 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de 

Justiţie a uniunii 

Europene  

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 

neguvernamentale, 

institute de cercetare şi 

alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 



 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 



 

conformitate cu 

prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea 

consiliilor 

interministeriale 

permanente 

5. Informaţii privind 

avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi 

Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ urmează să fie avizat de 

către:  

- Consiliul Legislativ 

 

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 

Au fost îndeplinite procedurile de transparenţă 

decizională instituite prin Legea 52/2003. 

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul 

Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de 

Afaceri. 

2. Informarea societăţii 

civile cu privire la un 

eventual impact asupra 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 



 

mediului în urma 

implementării 

proiectului de act 

normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii 

şi securităţii cetăţenilor 

sau diversităţii biologice 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

 

 

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

republicată, s-a elaborat alăturatul proiect de Hotărâre a Guvernului privind  

transmiterea unei suprafeţe de teren de 245 mp, aflate în domeniul public al 

statului, din administrarea M.T.I. - C.N.A.D.N.R. S.A., in administrarea 



 

M.E.C.M.A.- C.N.T.E.E.E. „Transelectrica’’  S.A., pe care, dacă sunteţi de 

acord, vă rugăm să-l aprobaţi. 

 

MINISTRUL ECONOMIEI, COMERŢULUI  

ŞI MEDIULUI DE AFACERI  

 

Lucian Nicolae BODE 
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    MINISTRUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII 

               Alexandru NAZARE 

 

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 
 

Bogdan Alexandru DRĂGOI 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 
 

CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 


