
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 

Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI 

 
privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către Societatea Națională de 

Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA a terenului în suprafaţă de 15,5982 ha, pentru proiectul de 

importanță națională în domeniul gazelor naturale „Dezvoltări ale SNT în zona de nord-est a României în 

scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport 

spre Republica Moldova”, obiectiv Conductă de transport gaze naturale Onești-Gherăești”  

 

 

Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

Prin Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri pentru implementarea 

proiectelor de importanță națională, în domeniul gazelor naturale, au fost 

stabilite măsurile necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă 

naţională în domeniul gazelor naturale. Proiectele de importanţă naţională în 

domeniul gazelor naturale, includ potrivit art. 2 alin. (1) lit. m) din lege: 

proiectele în domeniul gazelor naturale declarate ca fiind de importanţă 

naţională prin hotărâre a Guvernului, precum şi proiectele de interes comun în 

domeniul gazelor naturale, stabilite prin regulamente europene. 

Proiectul „Dezvoltări ale SNT în zona de nord-est a României în scopul 

îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării 

capacităților de transport spre Republica Moldova”, obiectiv Conductă de 

transport gaze naturale Onești-Gherăști” face obiectul Hotărârii de Guvern nr. 

562/2017 privind declararea proiectului "Dezvoltarea capacității Sistemului 

Național de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcția 

România-Republica Moldova" ca proiect de importanță națională în domeniul 

gazelor naturale. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 562/2017 proiectul „Dezvoltarea capacității 

Sistemului Național de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale 

pe direcția România-Republica Moldova“  a fost declarat proiect de importanță 

națională în domeniul gazelor naturale. Prin aceeași hotărâre Ministerul 

Energiei a fost desemnat ca autoritatea competentă responsabilă de facilitarea 

și coordonarea procedurii de autorizare pentru proiectul de importanță 

națională „Dezvoltarea capacității Sistemului Național de Transport în vederea 

asigurării fluxului de gaze naturale pe direcția România-Republica Moldova“. 

Proiectul „Dezvoltări ale SNT în zona de nord-est a României în scopul 

îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării 

capacităților de transport spre Republica Moldova” este cuprins în Planul de 

Dezvoltare a Sistemului Național de Transport Gaze Naturale,  perioada 2014-

2023, asumat de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale 

“TRANSGAZ” S.A., aprobat de Agenția Națională de Resurse Minerale prin 

Decizia nr. 2819/17.12.2014, fiind unul din obiectivele de investiție component 

al Culoarului 6 Estic. 

 Dezvoltarea acestui culoar de transport are în vedere asigurarea 

îmbunătățirii alimentării cu gaze a regiunii de nord-est a României cât și 



asigurarea simultană a unor volume de Gaz pentru Republica Moldova prin 

conducta de interconectare Iași – Ungheni pusă în funcțiune. 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 185/2016, 

inițiatorul proiectului este Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale 

“TRANSGAZ” S.A. 

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A., 

înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 334/28 aprilie 2000, este persoană 

juridică română, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, 

având ca scop îndeplinirea strategiei naţionale stabilite pentru transportul, 

tranzitul internaţional, dispecerizarea gazelor naturale şi cercetarea-proiectarea 

în domeniul transportului de gaze naturale, fiind operatorul tehnic al sistemului 

naţional de transport şi răspunde de funcţionarea acestuia în condiţii de calitate, 

siguranţă, eficienţa economică şi protecţie a mediului înconjurător cu 

respectarea legislaţiei române. 

Potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 185/2016, terenurile 

forestiere sunt considerate ocupate temporar pe toată durata de execuţie şi 

existenţă a conductei/conductelor aferente proiectelor de importanţă naţională 

în domeniul gazelor naturale. Aprobarea pentru ocuparea temporară a 

terenurilor forestiere se emite pe toată durata de execuţie şi existenţă în fondul 

forestier naţional a conductei/conductelor aferente proiectelor, prin derogare de 

la prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu 

modificările ulterioare, conform prevederilor art. 18 alin. (2) din aceeași lege. 

Terenul în suprafață de 15,5982 ha este compus din terenul forestier în 

suprafață de 11,8482 ha aflat în proprietatea publică a statului, terenul forestier 

în suprafață de 2,6092 ha aflat în proprietatea privată a persoanelor juridice și 

terenul forestier în suprafață de 1,1408 ha aflat în proprietatea privată a 

persoanelor fizice. 

 Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 

46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

ocuparea temporară a terenurilor în suprafață de 11,8482 ha, aflat în 

proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – 

Romsilva se face cu titlu gratuit și fără plata chiriei și contravalorii pierderii de 

creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta 

exploatabilităţii tehnice, potrivit art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 185/2016. 

 Chiria şi contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea 

masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, datorate pentru 

ocuparea temporară a terenurilor forestiere aflate în proprietate privată, se 

stabilesc potrivit art. 3 alin. (3) și art. 18 alin. (5) din Legea nr. 185/2016. 

Potrivit art. 3 alin. 5 din Legea nr. 185/2016, ocuparea temporară a 

terenurilor din fondul forestier naţional se face fără acordul proprietarului 

pentru terenurile forestiere proprietate privată, în situaţia în care nu se prezintă 

un titlu valabil sau nu sunt cunoscuţi proprietarii, precum şi în situaţia 

succesiunilor nedeschise ori a succesorilor necunoscuţi sau în cazul în care nu 

se ajunge la o înţelegere cu proprietarul. Acordul proprietarului în acest caz se 

suplineşte prin declaraţia iniţiatorului proiectului de asumare proprie a 

răspunderii şi care descrie imposibilitatea obţinerii acordului proprietarilor. În 

cazul de față Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA 

Mediaș a emis Declarația de asumare proprie a răspunderii, înregistrată sub nr. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/170524#id_artA334
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/170524#id_artA363
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/170524#id_artA363


584/28.04.2020, pentru suprafața de 1,1408 ha, din care: pentru suprafața de 

0,7760 ha nu s-a prezentat un titlu valabil/nu sunt cunoscuți proprietarii iar 

pentru suprafața de 0,3648 ha nu au fost deschise succesiuni sau succesorii sunt 

necunoscuți.  

Competenţa pentru aprobarea ocupării temporare a terenurilor din fondul 

forestier naţional pentru realizarea obiectivelor de importanţă naţională 

aparţine Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de 

silvicultură, conform art. 3 alin. 11 din Legea nr. 185/2016. 

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș a 

depus documentația întocmită în vederea aprobării ocupării temporare a 

terenului forestier în suprafață de 15,5982 ha, în scopul realizării obiectivului 

„Dezvoltări ale SNT în zona de nord-est a României în scopul îmbunătățirii 

aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de 

transport spre Republica Moldova”, obiectiv Conductă de transport gaze 

naturale Onești-Gherăști”, documentație care conține: 

- solicitarea Societății Naționale de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” 

SA Mediaș, nr. 56945/08.10.2020, înregistrată la Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor la nr. R17408/22.10.2020, 

- Adresa de completare nr. 68759/03.12.2020, depusă de Societatea 

Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș, înregistrată 

la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor la nr. 252805/07.12.2020, 

- Memoriul tehnico-justificativ întocmit de Societatea Națională de 

Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș, 

- Licența pentru desfășurarea activității de operare a sistemului de transport 

a gazelor naturale nr. 1933 din 20.12.2013, valabilă până la 08.07.2032,  

- Autorizația destinată proiectării sistemelor de transport, sistemelor de 

distribuție a gazelor naturale, sistemelor de distribuție închise precum și a 

instalațiilor de utilizare a gazelor naturale care funcționează în regim de 

înaltă presiune nr. 16656/16.01.2017, valabilă până la 15.01.2022. 

- Autorizația de construire nr. 2 din 15.09.2017 emisă de Ministerul 

Energiei, anexa nr. 1 și nr. 2 la autorizația de construire; Ordinul 

administrativ de începere nr. 1/19.02.2020, 

- planuri de situație și planuri de detaliu al obiectivului,  

- copii ale hărţiilor amenajistice pe care este materializat amplasamentul 

obiectivului, vizate de ocoalele silvice care asigură administrarea sau 

serviciile silvice,  

- planurile topografice executate în Sistemul de proiecţie stereografic 1970 

cu sistem de cote Marea Neagră 1975, al suprafeţelor care fac obiectul 

ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier naţional, 

- Fişele tehnice de transmitere-defrişare pentru ocuparea temporară a 

terenului:  

 Fișa tehnică de transmitere-defrișare nr. 3801/30.06.2020, întocmită 

de OS Fântânele,  

 Fișa tehnică de transmitere-defrișare nr. 4908/25.06.2020, întocmită 

de OS Roman,  

 Fișa tehnică de transmitere-defrișare nr. 2974/27.05.2020, întocmită 

de OS Fântânele, 

 Fișa tehnică de transmitere-defrișare nr. 2975/27.05.2020, întocmită 



de OS Fântânele, 

 Fișa tehnică de transmitere-defrișare nr. 2976/27.05.2020, întocmită 

de OS Fântânele, 

 Fișa tehnică de transmitere-defrișare nr. 2977/27.05.2020, întocmită 

de OS Fântânele, 

 Fișa tehnică de transmitere-defrișare nr. 2978/27.05.2020, întocmită 

de OS Fântânele, 

 Fișa tehnică de transmitere-defrișare nr. 2979/27.05.2020, întocmită 

de OS Fântânele, 

 Fișa tehnică de transmitere-defrișare nr. 2980/27.05.2020, întocmită 

de OS Fântânele, 

 Fișa tehnică de transmitere-defrișare nr. 2981/27.05.2020, întocmită 

de OS Fântânele, 

 Fișa tehnică de transmitere-defrișare nr. 2982/27.05.2020, întocmită 

de OS Fântânele, 

 Fișa tehnică de transmitere-defrișare nr. 2983/27.05.2020, întocmită 

de OS Fântânele, 

 Fișa tehnică de transmitere-defrișare nr. 2984/27.05.2020, întocmită 

de OS Fântânele, 

 Fișa tehnică de transmitere-defrișare nr. 2985/27.05.2020, întocmită 

de OS Fântânele, 

 Fișa tehnică de transmitere-defrișare nr. 2986/27.05.2020, întocmită 

de OS Fântânele, 

 Fișa tehnică de transmitere-defrișare nr. 2302/1/AC/22.05.2020, 

întocmită de OS Livezi,  

 Fișa tehnică de transmitere-defrișare nr. 2302/2/AC/22.05.2020, 

întocmită de OS Livezi,  

 Fișa tehnică de transmitere-defrișare nr. 4132/06.07.2020, întocmită 

de OS Blăgești,  

- Avizele ocoalelor silvice pentru ocuparea temporară a terenurilor 

forestiere:  

 Avizul OS Fântânele nr. 3022/29.05.2020, 

 Avizul OS Roman nr. 5109/01.07.2020, 

 Avizul OS Fântânele nr. 3023/29.05.2020, 

 Avizul OS Livezi nr. 2358/25.05.2020, 

 Avizul OS Blăgești nr. 3697/25.09.2017, 

- dovada proprietății asupra terenului forestier și acordul deținătorului: 

 pentru terenurile forestiere aflate în proprietatea publică a statului și 

administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva au fost atașate 

copii ale descrierii parcelare, vizate de către ocolele silvice care asigură 

administrarea, așa cum este prevăzut de art. 3 alin. (10) lit g)  din Legea 

nr. 185/2016; adresa nr. 14967/TT/10.12.2020 emisă de Regia 

Națională a Pădurilor – Romsilva; 

 pentru terenul forestier aflat în proprietatea privată a Parohiei Sf. 

Spiridon Iași (persoană juridică) a fost depusă copie a TP 503627 din 

18.03.2010 și acordul deținătorului Asociația Silvică Iași – Parohia Sf. 

Spiridon pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere pe durata de 

execuție și existență a obiectivului (inscris sub semnătură privată); 

 pentru terenurile forestiere aflate în regim de proprietate privată a fost 



atașată Declarația de asumare proprie a răspunderii, înregistrată sub nr. 

584/28.04.2020, pentru suprafața de 1,1408 ha, din care: pentru 

suprafața de 0,7760 ha nu s-a prezentat un titlu valabil/nu sunt 

cunoscuți proprietarii iar pentru suprafața de 0,3648 ha nu au fost 

deschise succesiuni sau succesorii sunt necunoscuți.  

- Acordul de Mediu nr. 3/06.07.2017, emis de către Agenţia Națională 

pentru Protecţia  Mediului; 

- Decizia etapei de încadrare nr. 2/09.01.2018, emisă de către Agenţia 

Națională pentru Protecţia Mediului, revizuită la data de 18.04.2018; 

- Notificarea nr. 48234/27.08.2020, transmisă Agenţiei Naționale pentru 

Protecţia Mediului de către Societatea Națională de Transport Gaze 

Naturale ”Transgaz” SA Mediaș; 

- Adresa Agenției Naționale pentru Protecția Mediului nr. 

1/4389/EIC/15.09.2020;  

- copie de pe documentul de plată a garanției în cuantum de 2886175,82 lei, 

reprezentată de ordinul de plată nr. 1444 ref: 058EPOT202940059 din 

20.10.2020; 

- Avizul Gărzii Forestiere Suceava nr. 10/14.10.2020. 

Terenul solicitat în suprafață de 15,5982 ha, este compus din:  

 terenul forestier în suprafață de 11,8482 ha, aflat în proprietatea publică 

a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, localizat 

astfel: pe raza Ocolului Silvic Fântânele, din cadrul Direcției Silvice Bacău 

(11,4335 ha) în U.P. I Trebes, u.a. 117 A% = 0,8741 ha, u.a. 116 B% = 0,5037 

ha, u.a. 114 % = 0,5335 ha, u.a. 113 A% = 0,5905 ha, u.a. 113 B% = 0,0215 

ha, u.a. 111 % = 0,4829 ha, u.a. 110 A% = 0,5298 ha, u.a. 180 L% = 1,0897 ha, 

u.a. 109 A% = 0,5303 ha, u.a. 109 C% = 0,0445 ha, u.a. 107 A% = 0,1943 ha, 

u.a. 107 B% = 0,1796 ha, u.a. 106 E% = 0,1336 ha, u.a. 106 A% = 0,1049 ha, 

u.a. 100 % = 0,0904 ha, u.a. 101 A% = 0,0378 ha, u.a. 106 C% = 0,0718 ha, 

u.a. 103 A% = 0,7902 ha, u.a. 103 D% = 0,3702 ha, U.P. II Fântânele, u.a. 6 

B% = 1,0394 ha, u.a. 7 B% = 0,1364 ha, U.P. III Lespezi, u.a. 67 A% = 0,6686 

ha, u.a. 67 B% = 0,2474 ha,  U.P. IV Racova, u.a. 70 A% = 0,1945 ha, u.a. 71 

A% = 0,4842 ha, u.a. 72 A% = 0,3487 ha, u.a. 73 C% = 0,6833 ha, u.a. 74 C% 

= 0,4577 ha și pe raza Ocolului Silvic Roman, din cadrul Direcției Silvice 

Neamț (0,4147 ha) în U.P. I Dulcești, u.a. 113 B% = 0,0288 ha și 113N% = 

0,3859 ha.  

 terenul forestier în suprafață de 2,6092 ha, aflat în proprietatea privată a 

persoanei juridice - Parohia ”Sf. Spiridon” – Iași, localizat astfel: pe raza 

Ocolului Silvic Blăgești în U.P. II Buda, u.a. 4 C% = 0,8376 ha, u.a. 5 B% = 

0,4694 ha, u.a. 6 B% = 0,4022 ha, u.a. 7 % = 0,4276 ha, u.a. 8 B% = 0,1166 ha, 

u.a. 53 A% = 0,0609 ha și u.a. 74 L% = 0,2949 ha.  

 terenul forestier în suprafață de 1,1408 ha, aflat în proprietatea privată a 

persoanelor fizice, localizat astfel: pe raza Ocolului Silvic Fântânele, din cadrul 

Direcției Silvice Bacău (0,9766 ha) în U.P. IV Racova, u.a. 11/1 = 0,1052 ha, 

11/2 = 0,0736 ha, 11/3 = 0,0918 ha, 11/4 = 0,0548 ha, 11/5 = 0,0046 ha, u.a. 

14/1 = 0,0218 ha, 14/2 = 0,1069 ha, 14/3 = 0,1784 ha, 14/4 = 0,0193 ha, 14/5 = 

0,1690 ha, 14/6 = 0,0148 ha,  u.a. 166 A = 0,0800 ha, u.a. 166 B = 0,0564 ha și 

pe raza Ocolului Silvic Livezi, din cadrul Direcției Silvice Bacău (0,1642 ha) 

în U.P. I Bârsănești, u.a. 167 = 0,0832 ha și u.a. 168 = 0,0810 ha.  



Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș a 

achitat în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, aflat în 

administrare la Ministerul Apelor şi Pădurilor, garanţia pentru ocuparea 

temporară a terenului forestier în suprafață de 15,5982 ha, în cuantum de 

2886175,82 lei, cu ordinul de plată nr. 1444 ref: 058EPOT202940059 din 

20.10.2020; 

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș 

are obligația achitării obligaţiilor băneşti prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. e) din 

Legea 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în cazul terenurilor aflate în proprietatea publică a statului, anticipat 

predării terenurilor de către ocoalele silvice care asigură administrarea. 

Ocuparea temporară a terenurilor forestiere aflate în proprietatea publică a 

statului se face cu titlu gratuit (fară plata chiriei) și fără plata contravalorii 

pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de 

vârsta exploatabilităţii tehnice, potrivit art. 3 alin. (1) și (2) din Legea nr. 

185/2016. 

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș 

are obligația achitării obligaţiilor băneşti prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b), c) 

și e) din Legea 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru terenurile aflate în proprietatea privată a 

persoanelor fizice și juridice anticipat predării terenurilor de către ocoalele 

silvice care asigură administrarea sau servicile silvice. 

În cazul terenurilor forestiere pentru care Societatatea Națională de 

Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș a emis declaraţia de asumare a 

propriei răspunderi, ca urmare a imposibilității obţinerii acordului 

proprietarilor, obligațiile bănești prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) și c) din 

Legea 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, care trebuie achitate potrivit legii, se consemnează cu titlu de 

indemnizaţie într-un cont bancar deschis pe numele iniţiatorului proiectului şi 

se eliberează ulterior prin dispoziţia iniţiatorului proiectului, în conformitate cu 

prevederile art. 3 alin. (6) din Legea nr. 185/2016. 

Măsurile incluse la art. 2 alin. (3) și (4) din proiectul de hotărâre sunt 

justificate de dispozițiile art. 8 alin. (10) din Legea nr. 185/2016, potrivit cărora 

„cuantumul indemnizațiilor și sau despăgubirilor este suportat în toate cazurile 

direct de către inițiatorul proiectului”. Proprietarii respectivelor terenurilor 

forestiere nu pot înregistra cheltuieli legate de activitatea de exploatare și 

valorificare a masei lemnoase, acestea fiind puse în sarcina inițiatorului 

proiectului, conform textului de lege. Inițiatorul proiectului - Societatea 

Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A., conform adresei 

nr. 68759/03.12.2020, depusă în documentația justificativă va asigura toate 

cheltuielile privind exploatarea masei lemnoase, exploatarea masei lemnoase 

efectuâdu-se prin operatori economici atestați pentru exploatări forestiere. 

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A. are 

între altele, și sarcina consemnării valorii masei lemnoase rezultate și implicit 

obligația corelativă de asigurare a exploatării masei lemnoase, pentru a putea 

duce la indeplinire această sarcină. 

Realizarea lucrărilor specifice proiectului nu necesită dezafectarea și nu 

afectează funcționalitatea obiectivelor existente în fondul forestier național.  

Potrivit art. 27 din Metodologia aprobată prin Ordinul ministrului 

mediului, apelor și pădurilor nr. 694/2016, la stabilirea obligațiilor bănești, 

categoria de folosinţă a terenurilor forestiere a fost preluată din 

amenajamentele silvice aprobate (în vigoare) sau care se află în situaţiile 

prevăzute la art. 21 alin. 21 din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu 

modificările  ulterioare. 

 În celelalte situații au fost întocmite fişele de descriere parcelară de către 



unităţi specializate, atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de 

silvicultură, pentru efectuarea de lucrări de amenajare a pădurilor - SC New 

Way SRL, care au fost vizate de către conducătorul Gărzii Forestiere Suceava - 

structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde 

de silvicultură.  

La dezafectarea obiectivului, Societatea Națională de Transport Gaze 

Naturale ”Transgaz” SA Mediaș are obligația redării în circuitul silvic a 

terenului forestier în suprafață de 15,5982 ha.  

Terenurile forestiere de pe care a fost defrișată vegetația forestieră se redau 

apt de a fi împădurite și fără restricţii în ceea ce privește reinstalarea vegetaţiei 

forestiere, la categoria de folosință „păduri și terenuri destinate împăduririi sau 

reîmpăduririi”. 

Terenurile forestiere aferente u.a. 180L%, u.a. 74L% și respectiv u.a. 

113N% se redau în circuitul silvic, fără restricții de utilizare, la categoria de 

folosință de la data intrării în vigoare a hotărârii: „terenuri afectate gospodăririi 

pădurilor – linii parcelare” și respectiv ”terenuri neproductive”. 

Masa lemnoasă de pe terenurile cuprinse în amenajamente silvice în 

vigoare se va precompta şi se va exploata conform prevederilor legale în 

vigoare. 

Masa lemnoasă de pe terenurile prevăzute la art. 1, aferentă proprietăților 

mai mici de 10 ha, pentru care legea nu obligă la elaborarea de amenajamente 

silvice potrivit art. 20 alin. (3) din Legea nr. 46/2008-Codul silvic, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, care depășește 5 mc/an/ha se va 

scade din volumul de recoltat din anii următori. 

În aplicarea 20 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, intervine 

obligația de precoptare a masei lemnoase provenită din defrișări legale. Potrivit 

pct. 27 din Anexa nr. 1 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, precomptarea se 

definește ca: „acțiunea de înlocuire a volumului de lemn prevăzut a fi recoltat 

din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale 

cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arborete afectate 

integral de factori biotici sau abiotici ori din arborete cu vârste mai mari de 1/2 

din vârsta exploatabilității tehnice, afectate parțial de factori biotici sau abiotici 

ori provenite din defrișări legale și tăieri ilegale. Art. 2 alin. (1) lit. c) din 

Metodologia privind aprobare depășirii posibilității/posibilității anuale în 

vederea recoltării produselor accidentale I, aprobată prin Ordinul ministrului 

apelor și pădurilor nr. 766/2018, stabilește documentele și procedurile necesare 

pentru aplicarea dispozițiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 – Codul 

silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Arborii/arboretele 

pentru care sunt aprobări legale de defrișare intră în categoria produselor 

accidentale I. Conform pct. 36 din Anexa nr. 1 din Legea nr. 46/2008 – Codul 

silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, produsele 

accidentale I se definesc ca „arborii dintr-un arboret afectați integral de factori 

biotici și/sau abiotici, arborii dintr-un arboret cu vârsta mai mare de 1/2 din 

vârsta exploatabilității tehnice, afectați parțial de factori biotici și/sau abiotici 

sau arbori/arborete pentru care sunt aprobări legale de defrișare”. Prin urmare 

obligația precomptării masei lemnoase de pe terenurile forestiere cu suprafețe 

mai mici de 10 ha, pentru care legea nu obligă la elaborarea de amenajamente 

silvice, se face având în vedere încadrarea în categoria produselor accidentale I 

a arborilor/arboretelor pentru care se emit aprobări legale de defrișare. 

Masa lemnoasă rezultată în urma defrișării vegetației forestiere de pe 

terenurile forestiere care compun terenul în suprafață de 15,5982 ha, revine 

proprietarului, în cazul fondului forestier proprietate privată a persoanelor 

fizice și juridice și administratorului, în cazul fondului forestier proprietate 

publică a statului. 

Exploatarea masei lemnoase se efectuază de către Societatea Națională de 



Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș, prin operatori economici 

atestați pentru exploatări forestiere. Potrivit adresei Societății Naționale de 

Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș nr. 68759/03.12.2020 

cheltuielile efectuate pentru exploatarea masei lemnoase se suportă de către 

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș. 

Valorificarea masei lemnoase de pe terenurile forestiere, proprietate 

privată a persoanelor fizice cuprinse în declaraţia iniţiatorului proiectului de 

asumare proprie a răspunderii și eliberarea documentelor de însoțire a masei 

lemnoase rezultate de pe acestea se face de către ocoalele silvice care asigură 

administrarea sau serviciile silvice, după caz, la solicitarea Societatății 

Naționale de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA.  

Sumele rezultate din valorificarea masei lemnoase în situația anterior 

prezentată (cuprinse în declarația inițiatorului) se virează de către ocolalele 

silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice, în termen de 30 de zile 

de la data încasării Societatății Naționale de Transport Gaze Naturale 

”Transgaz” SA Mediaș. 

Sumele datorate pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere, 

inclusiv valoarea masei lemnoase valorificate, se consemnează cu titlu de 

indemnizaţie într-un cont bancar deschis pe numele iniţiatorului proiectului şi 

se eliberează ulterior prin dispoziţia iniţiatorului proiectului, în condiţiile legii, 

în cazul terenurilor cuprinse în declaraţia iniţiatorului proiectului de asumare 

proprie a răspunderii şi care descrie imposibilitatea obţinerii acordului 

proprietarilor, în situaţia în care nu se prezintă un titlu valabil sau nu sunt 

cunoscuţi proprietarii, precum şi în situaţia succesiunilor nedeschise ori a 

succesorilor necunoscuţi sau în cazul în care nu se ajunge la o înţelegere cu 

proprietarul, conformart. 3 alin. (6) din Legea nr. 185/2016. 

Cheltuielile de valorificare a masei lemnoase, în situația prevăzută la alin. 

(6), se suportă de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale 

”Transgaz” SA Mediaș. 

11 În cazul proiectelor de 

acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Schimbări preconizate Promovarea prezentului proiect de act normativ are drept scop aprobarea 

ocupării temporare din fondul forestier naţional, a terenului în suprafaţă de 

15,5982 ha, în vederea realizării obiectivului „Dezvoltări ale SNT în zona de 

nord-est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a 

zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica 

Moldova”, obiectiv Conductă de transport gaze naturale Onești-Gherăești”. 

Ocuparea temporară a terenului forestier în suprafață de 15,5982 ha se 

emite pe toată durata de execuţie şi existenţă în fondul forestier naţional a 

obiectivului „Dezvoltări ale SNT în zona de nord-est a României în scopul 

îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării 

capacităților de transport spre Republica Moldova”, obiectiv Conductă de 

transport gaze naturale Onești-Gherăești”. Terenul forestier se consideră ocupat 

temporar pe toată durata de execuție și existență a obiectivului în fondul 

forestier național, conform art. 18 alin. (1) din Legea nr. 185/2016. 

Ocuparea temporară a terenului forestier se face cu defrişarea vegetaţiei 

forestiere, conformAcordului de Mediu nr. 3/06.07.2017, emis de către Agenţia 

Națională pentru Protecţia  Mediului, Deciziei etapei de încadrare nr. 

2/09.01.2018, emisă de către Agenţia Națională pentru Protecţia Mediului, 

revizuită la 18.04.2018, Notificării nr. 48234/27.08.2020, transmisă Agenţiei 



Naționale pentru Protecţia Mediului de către Societatea Națională de Transport 

Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș, Adresei Agenției Naționale pentru 

Protecția Mediului nr. 1/4389/EIC/15.09.2020 și a fișelor tehnice de 

transmitere-defrișare, astfel: pe raza Ocolului Silvic Fântânele (10,3438 ha) în 

U.P. I Trebes, u.a. 117 A% = 0,8741 ha, u.a. 116 B% = 0,5037 ha, u.a. 114 % = 

0,5335 ha, u.a. 113 A% = 0,5905 ha, u.a. 113 B% = 0,0215 ha, u.a. 111 % = 

0,4829 ha, u.a. 110 A% = 0,5298 ha, u.a. 109 A% = 0,5303 ha, u.a. 109 C% = 

0,0445 ha, u.a. 107 A% = 0,1943 ha, u.a. 107 B% = 0,1796 ha, u.a. 106 E% = 

0,1336 ha, u.a. 106 A% = 0,1049 ha, u.a. 100 % = 0,0904 ha, u.a. 101 A% = 

0,0378 ha, u.a. 106 C% = 0,0718 ha, u.a. 103 A% = 0,7902 ha, u.a. 103 D% = 

0,3702 ha, U.P. II Fântânele, u.a. 6 B% = 1,0394 ha, u.a. 7 B% = 0,1364 ha, 

U.P. III Lespezi, u.a. 67 A% = 0,6686 ha, u.a. 67 B% = 0,2474 ha,  U.P. IV 

Racova, u.a. 70 A% = 0,1945 ha, u.a. 71 A% = 0,4842 ha, u.a. 72 A% = 0,3487 

ha, u.a. 73 C% = 0,6833 ha, u.a. 74 C% = 0,4577 ha, pe raza Ocolului Silvic 

Roman (0,0288 ha) în U.P. I Dulcești, u.a. 113 B% = 0,0288 ha, pe raza 

Ocolului Silvic Blăgești (2,3143 ha) în U.P. II Buda, u.a. 4 C% = 0,8376 ha, 

u.a. 5 B% = 0,4694 ha, u.a. 6 B% = 0,4022 ha, u.a. 7 % = 0,4276 ha, u.a. 8 B% 

= 0,1166 ha, u.a. 53 A% = 0,0609 ha, pe raza Ocolului Silvic Fântânele 

(0,9766 ha) în U.P. IV Racova, u.a. 11/1 = 0,1052 ha, 11/2 = 0,0736 ha, 11/3 = 

0,0918 ha, 11/4 = 0,0548 ha, 11/5 = 0,0046 ha, u.a. 14/1 = 0,0218 ha, 14/2 = 

0,1069 ha, 14/3 = 0,1784 ha, 14/4 = 0,0193 ha, 14/5 = 0,1690 ha, 14/6 = 0,0148 

ha,  u.a. 166 A = 0,0800 ha, u.a. 166 B = 0,0564 ha și pe raza Ocolului Silvic 

Livezi (0,1642 ha) în U.P. I Bârsănești, u.a. 167 = 0,0832 ha și u.a. 168 = 

0,0810 ha.  

Răspunderea pentru veridicitatea/exactitatea datelor din cuprinsul 

documentației justificative a proiectului, inclusiv cu privire la situația juridică a 

imobilelor aflate pe culoarul de lucru aferent lucrărilor proiectului, precum și 

veridicitatea/exactitatea documentației tehnico-economice (piese scrise și 

desenate) și financiare ale proiectului (modul de calcul al obligațiilor bănești) 

revine inițiatorului proiectului -  Societatea Națională de Transport Gaze 

Naturale „Transgaz” SA Mediaș și autorităților emitente ale înscrisurilor din 

cuprinsul acesteia”. 

3. Alte informaţii Ministerul Energiei, în calitate de autoritate responsabilă de facilitarea și 

coordonarea procedurii de autorizare a proiectelor PIC, a emis Autorizația de 

construire nr. 2/15.09.2017 aferentă executării lucrărilor de construire pentru 

„Dezvoltări ale SNT în zona de nord-est a României în scopul îmbunătățirii 

aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de 

transport spre Republica Moldova”, obiectiv Conductă de transport gaze 

naturale Onești-Gherăești”, Conductă de transport gaze naturale Gherăești- 

Lețcani; Stație de comprimare Onești; Stație de comprimare Gherăești; 

Organizări șantier care includ și depozite de materiale; Alimentarea cu energie 

electrică, Protecție catodică; Montare fibră optică; Demontare conductă 

existentă DN400 Gherăești-Lețcani Fir I”, regăsită în Hotărârea de Guvern nr. 

562/2017 ca: ”Dezvoltarea capacității sistemului național de transport în 

vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcția România – Republica 

Moldova. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 316/2019 a fost aprobată lista terenurilor 

agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță națională în 

domeniul gazelor naturale "Dezvoltarea capacității Sistemului Național de 

Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcția România-

Republica Moldova". 



 

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

1. Impactul 

macroeconomic 

Proiectul de hotărâre respectă la cerinţele Guvernului de a promova o 

politică macroeconomică stabilă din punct de vedere financiar, care să asigure 

o execuţie bugetară prudentă, restrictivă şi echilibrată.   

11.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  

Evaluarea impactului asupra mediului se realizează de către autoritatea 

competentă în domeniu. 

Agenţia Națională pentru Protecţia  Mediului a emis Acordul de Mediu nr. 

3/06.07.2017 și Decizia etapei de încadrare nr. 2/09.01.2018, emisă de către 

Agenţia Națională pentru Protecţia Mediului, revizuită la data de 18.04.2018. 

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA a transmis 

Notificarea nr. 48234/27.08.2020, Agenției Naționale pentru Protecția 

Mediului, care a emis adresa nr. 1/4389/EIC/15.09.2020. 

5. Alte informaţii România a acordat în mod constant o atenție deosebită interconectării SNT 

cu sistemele de transport gaze naturale ale țărilor vecine, în scopul asigurării 

reciproce a siguranței în alimentarea cu gaze naturale și a diversificării surselor 

de import. Astfel, în 14 octombrie 2010 a fost pusă în funcțiune conducta de 

interconectare România – Ungaria, în 20 octombrie 2013 au fost finalizate 

lucrările la Stația de Măsurare Gaze Giurgiu și pe segmentul terestru de pe 

teritoriul României al conductei de interconectare Giurgiu – Ruse, urmând ca 

după subtraversarea Dunării (lucrare în desfășurare) interconectarea să fie 

funcțională. De asemenea, lucrările la conducta de interconectare Iași – 

Ungheni (Republica Moldova) au fost finalizate în anul 2014. Posibilitățile 

tehnice de transport prin SNT a gazelor naturale spre Republica Moldova  sunt 

totuși limitate având în vedere configurația celor 2 sisteme de transport. 

În conformitate cu strategia de dezvoltare a Sistemului Național de 

Transport Gaze Naturale, conform „Planului de Dezvoltare al Sistemului de 

Transport Gaze Naturale în perioada 2014-2023”, asumat de Societatea 

Naționale de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA și aprobat de ANRM 

prin decizia nr. 2819/17.12.2014, proiectul privind „Dezvoltări ale SNT în zona 

de Nord – Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze 

naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica 

Moldova”, este unul din obiectivele de investiție component al Culoarului 6 

Estic. 

Dezvoltarea acestui culoar de transport are în vedere asigurarea 

îmbunătățirii alimentării cu gaze a regiunii de nord-est a României cât și 

asigurarea simultană a unor volume de gaze pentru Republica Moldova prin 

conducta de Interconectare Iași – Ungheni (care este în funcțiune). 

Ținând cont de cerințele privind parametrii și siguranța în operare, soluția 

tehnică optimă rezultată în urma analizelor și simulărilor  presupune 

construirea următoarelor obiective:  



-  Conductă de transport gaze naturale Onești – Gherăești cu diametrul 

DN700, presiunea 55 bar în lungime totală de 104,1 km, amplasată pe 

teritoriul administrativ al județelor Bacău și Neamț;  

- Conductă de transport gaze naturale, Gherăești – Lețcani cu diametrul 

DN700, presiunea 55 bar în lungime totală de 61,05 km, care va înlocui 

conducta DN400 existentă fir I Gherăești - Lețcani amplasată pe teritoriul 

administrativ al județelor Neamț și Iași; 

- Stație de comprimare gaze naturale Onești Pinst= 6MW, amplasată pe 

teritoriul administrativ al orașului Onești  județul Bacău; 

- Stație de comprimare gaze  naturale Gherăești Pinst= 4MW, amplasată pe 

teritoriul administrativ al comunei Gherăești  județul Neamț; 

Traseul ales este unul paralel cu conductele de transport gaze existente 

DN500 Onești – Gherăești, fir I și fir II pe o lungime de 104,1 km, respectiv 

DN 400 Gherăești – Iași, fir I și fir II pe o lungime de 61,05km. După 

finalizarea lucrărilor de montaj a conductei DN 700 Gherăești – Lețcani, firul 1 

existent DN 400 Gherăești – Iași se va dezafecta între Gherăești - Lețcani. La 

alegerea traseului, pe anumite secțiuni, au fost făcute unele devieri față de 

traseul care urmează paralelismul cu conductele existente din motive de 

siguranță (intravilan, zone cu teren dificil, traversări dificile), reducere impact 

de mediu. 

Oportunitatea proiectului rezultă din faptul că prin construirea celor două 

segmente de conducte și a celor două stații de comprimare gaze se vor atinge 

următoarele obiective: 

  creșterea siguranței și a constanței în alimentarea cu gaze a zonelor mai 

sus menționate, la debitele solicitate de consum. 

  asigurarea curgerii bidirecționale a gazelor pe conducta de interconectare 

Iași – Ungheni și asigurarea parametrilor tehnico-economici solicitați de 

Republica Moldova în punctul de interconectare. 

 asigurarea necesarului de consum gaze naturale ca urmare a dezvoltărilor 

socio – economice preconizate în următorii 30 – 40 ani. 

Proiectarea lucrărilor privind :” Dezvoltări ale SNT în zona de nord – est a 

României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei 

precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova" – 

obiectiv Conductă de transport gaze naturale Onești – Gherăești, s-a efectuat în 

conformitate cu prevederile Normelor Tehnice pentru proiectarea și execuția 

conductelor de transport gaze naturale. 

La efectuarea calculelor pentru alegerea materialului tubular s-a avut în 

vedere presiunea maximă admisibilă de operare (presiunea de proiectare) de 55 

bar. 

În urma calculelor efectuate, încadrarea traseului conductei în clasele de 

locație conform Normelor Tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor 

de transport gaze naturale, a analizei privind alegerea materialul tubular 

respectiv costurile de procurare a acestuia, au rezultat următoarele diametre și 

grosimi de perete pentru țevi: 

► pentru traseul de conductă încadrat în clasele 1b de locație se va utiliza 

țeavă  

Ø711 mm x 8,0 mm material L415NE, conform SR EN ISO 3183/2013; 



► pentru traseul de conductă încadrat în clasele 3 de locație se va utiliza 

țeavă  

Ø711 mm x 11,0 mm material L415NE, conform SR EN ISO 

3183/2013; 

► pentru traseul de conductă încadrat în clasele 1b de locație la traversarea 

cursurilor de ape se va utiliza țeavă  

Ø711 mm x 10,0 mm material L415NE, conform SR EN ISO 

3183/2013; 

► pentru confecționarea curbelor cu rază lungă R ≥ 5 x DN, se va utiliza 

țeavă Ø711 mm x 14,2 mm material L415NE, conform SR EN ISO 

3183/2013; 

La schimbările de direcție ale conductei (atât în plan orizontal cât și în plan 

vertical) se vor utiliza curbe cu rază lungă, cu R minim 5 x DN. 

Tuburile de protecție care se vor utiliza la subtraversarea căilor de 

comunicații se vor executa din țeavă de oțel Ø914 x 9,5 mm conform SR 

6898/1-95, iar etanșările dintre tub și țeavă se vor executa cu distanțiere și 

burdufuri de etanșare care posedă agrement tehnic. 

În conformitate cu HGR 766/1997 și a Regulamentului privind stabilirea 

categoriilor de importanță a construcțiilor, conducta de gaze se încadrează în 

„construcție de importanță normală C”. 

Conducta de transport gaze naturale Onești – Gherăești este amplasată pe 

teritoriul administrativ al orașului Onești respectiv al comunelor Bârsănești, 

Helgiu, Livezi, Sănduleni, Berești – Tazlău, Strugari, Mărgineni, Blăgești, 

Gârleni, Racova și Filipești, județul Bacău și al comunelor Bahna, Moldoveni, 

Secuieni, Trifești, Horia, Dulcești, Cordun, Săbăoani și Gherăești județul 

Neamț. Amplasamentul traseului este în general paralel cu traseul conductelor 

existente Onești – Gherăești  DN500 Fir I și  Fir II.  

Conform Normelor Tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor 

de transport gaze natural, culoarul de lucru pentru conducta de transport gaze 

naturale DN 700 este de 20 m în terenuri agricole, iar pentru pădure culoarul de 

lucru va fi de 13 m, astfel încât suprafața ce necesită a fi defrișată să fie 

minimă. 

Culoarul de lucru, cu lățimea de 13 m în zonele împădurite va fi eliberat 

de vegetație prin defrișare - tăierea arborilor și a vegetației mărunte. După 

finalizarea lucrărilor de execuție pe acest culoar nu se va replanta vegetație 

forestieră pe durata de existență a conductei. 

 

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) 

 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 

4 ani 

Media 

pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

 2021 2022 2023 2024 2025 - 

Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

      

      

      



(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuţii de asigurări 

      

      

      

      

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

b) bugete locale - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat - - - - - - 

(i) cheltuieli de personal - - - - - - 

(ii) bunuri şi servicii - - - - - - 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

- 

 

- - - - - 

- - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

- 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

- 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

- 

7. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

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 abrogate, ca urmare a intrării 

în vigoare a proiectului de act normativ;  

b) acte normative ce urmează a fi elaborate 

în vederea implementării noilor dispoziţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11 Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia în domeniul 

achiziţiilor publice: 

a) impact legislativ - prevederi de 

modificare şi completare a cadrului 

normativ în domeniul achiziţiilor publice, 

prevederi derogatorii; 

    b) norme cu impact la nivel 

operaţional/tehnic - sisteme electronice 

utilizate în desfăşurarea procedurilor de 

achiziţie publică, unităţi centralizate de 

achiziţii publice, structură organizatorică 

internă a autorităţilor contractante. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Compatibilitatea proiectului de act Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



normativ cu legislaţia comunitară în materie  

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Hotărâri ale Curţii Europene 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 informaţi Nu au fost identificate 

 

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 acestor 

organizaţii 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 permanente 

Acest proiect nu este supus consultărilor comisiilor 

interministeriale 

5. Informaţii privind avizarea către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

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 

Pentru proiectul de Hotărâre a Guvernului au fost îndeplinite 

condițiile referitoare la procedura de transparență 

decizională prevăzută de Legea nr. 52/2003, republicată.  

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul 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 au fost identificate 



 

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. 

 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către Societatea Națională de 

Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA a terenului în suprafaţă de 15,5982 ha, pentru proiectul de 

importanță națională în domeniul gazelor naturale „Dezvoltări ale SNT în zona de nord-est a 

României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării 

capacităților de transport spre Republica Moldova”, obiectiv Conductă de transport gaze naturale 

Onești-Gherăești”, care în forma prezentată a fost avizat de către ministerele interesate, pe care îl 

supunem spre adoptare. 
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https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-mediului-apelor-i-padurilor1609930706
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-economiei-energiei-si-mediului-de-afaceri
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-afacerilor-externe1573047711
https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-finantelor
https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-justitiei1609920091

