
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1: Titlul proiectului de act normativ 

HOTĂRÂRE A GUVERNULUI 

pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către 

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 27,2219 ha, în vederea 

realizării obiectivului de utilitate publică și de interes național „Deschiderea și punerea în exploatere 

a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an” 

 

 

Secţiunea a 2-a: Motivul emiterii actului normativ  

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

Potrivit art. 2 alin. (1) din Legea minelor 85/2003, cu modificările și 

completările ulterioare, cărbunii fac parte din categoria resurselor minerale, fac 

obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi aparţin statului român.  

Exploatarea resurselor minerale presupune ansamblul de lucrări executate 

în subteran şi/sau la suprafaţă pentru extragerea resurselor minerale, prelucrarea 

şi livrarea acestora în forme specifice. 

Lucrările miniere de interes național pentru exploatarea zăcămintelor de 

lignit, care se execută în baza unei licențe de exploatare de către operatorii 

economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de 

Afaceri, în calitate de minister de resort, sunt de utilitate publică, conform art. 2 

alin. (1) lit e) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de 

utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean 

și local, cu modificările și completările ulterioare. 

Licența de exploatare în perimetrul Roșia de Jiu a fost aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1293/2007.   

Articolul 2 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară 

realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, stabilește: ”Sunt de interes naţional lucrările 

miniere executate de operatorii economici cu capital integral sau majoritar de 

stat, în baza unei licenţe de exploatare acordate potrivit prevederilor Legii 

minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea 

extracţiei lignitului (PCS < 23.865 kj/kg) destinat producţiei de energie electrică 

şi termică. 

Societatea Complexul Energetic Oltenia nu a prezentat documentația 

prevăzută la art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 53/201 motivat de faptul că 

prevederile de la art. 36 alin. (6) și (7) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt suficiente ca temei 

pentru emiterea aprobării scoaterii din fondul forestier național a terenurilor 

forestiere proprietate privată, cumpărate de către aceasta. 

Pentru același obiectiv, Societatea Complexul Energetic Oltenia a obținut 

cu Hotărârea Guvernului nr. 515/2020 aprobare pentru scoatere definitivă din 

fondul forestier național a terenurilor în suprafaţă de 81,0248 ha. In cazul acestei 

aprobări, spre deosebire de situația din prezentul proiect de hotărăre, terenurile 

au fost cuprinse în coridorul de expropriere iar beneficiarul scoaterii din fondul 

forestier național a suprafeţei de 81,0248 ha este statul român.  
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Art. 36 alin. (6) și (7) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, cu modificările aduse de Ordonanța de 

urgență nr. 104/2002, stabilește: 

„(6) Terenurile forestiere achiziționate de operatorul economic cu capital 

integral sau majoritar de stat în condițiile art. 6 lit. a) din Legea minelor nr. 

85/2003, cu modificările și completările ulterioare, care nu fac parte din 

coridorul de expropriere al unei lucrări miniere declarate de interes național și 

de utilitate publică de exploatare a zăcămintelor de lignit, dar care se regăsesc pe 

amplasamentul lucrării în cauză și sunt necesare realizării lucrărilor miniere pot 

fi scoase din fondul forestier național. În acest caz, beneficiarul scoaterii din 

fondul forestier național este operatorul economic cu capital integral sau 

majoritar de stat. Pentru terenurile forestiere care au fost incluse în coridorul de 

expropriere al lucrării miniere de interes național și de utilitate publică 

beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier este statul român. 

(7) Prin excepție de la alin. (2), reducerea fondului forestier național prin 

scoaterea definitivă a terenurilor pentru realizarea lucrărilor menționate la alin. 

(6) se realizează fără compensare și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.” 

Reluarea procedurilor de avizare și aprobare a proiectului de act este 

justificată de Ordonanața de urgență nr. 104/2020 pentru modificarea art. 36 alin. 

(1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, care la art. II prevede: „dispozițiile art. 

36 alin. (6) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, astfel cum sunt modificate prin prezenta ordonanță de 

urgență a Guvernului, se aplică și procedurilor de scoatere definitivă din fondul 

forestier național a terenurilor necesare realizării lucrărilor miniere de interes 

național și de utilitate publică de exploatare a zăcămintelor de lignit, aflate în 

curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.” 

 

Suprafața de teren forestier solicitată a fi scoasă din fondul forestier 

național, cu defrișare este de 27,2219 ha. 

Potrivit art. 36 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, este permisă reducerea suprafeței 

fondului forestier național prin scoaterea /definitivă a unor terenuri necesare 

realizării obiectivelor de interes național, declarate de utilitate publică, în 

condițiile legii. 

Conform art. 36 alin. (6) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările 

şi completările, beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier național 

ulterioare a terenurilor  care nu fac parte din coridorul de expropriere al unei 

lucrări miniere declarate de interes național și de utilitate publică de exploatare 

a zăcămintelor de lignit, dar care se regăsesc pe amplasamentul lucrării în cauză 

și care sunt necesare realizării lucrărilor miniere, este operatorul economic cu 

capital integral sau majoritar de stat, în cazul terenurilor achiziționate în 

condițiile  de art. 6 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și 

completările ulterioare.  

In cazul de față beneficiar este Complexului Energetic Oltenia deoarece 

terenurile au devenit proprietate a societății prin cumpărare sau în urma 

pronunțării instanțelor de judecată.  

Reducerea fondului forestier național prin scoaterea definitivă a terenurilor 

pentru realizarea lucrărilor anterior menționate se realizează fără compensare și 

se aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 36 alin. (7) din Legea nr. 

46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
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În vederea realizării obiectivului, Societatea Complexul Energetic Oltenia 

SA a întocmit și depus documentația pentru scoaterea definitivă a terenurilor din 

fondul forestier național, care cuprinde: 

- solicitarea de scoatere a terenului din fondul forestier și completările la 

documentația întocmită în acest scop, transmise cu adresele nr. 3770/02.12.2020, 

17549/23.10.2020, 1096/09.09.2020 și 2397/23.05.2019. 

- memoriul tehnic-justificativ întocmit de Societatea Complexul Energetic 

Oltenia SA;     

- planul de încadrare în zonă – planșa nr 0; 

- planul de situație al terenului propus pentru scoatere definitivă din fondul 

forestier – 7,6045 ha  (inclusiv ridicarea topografică în coordonate Stereo 70 a 

terenului propus pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național, 

întocmită de persoane fizice autorizate să efectueze lucrări topografice, vizată de 

Ocolul silvic Peșteana) – planșa nr. 3; 

- planul de situație al terenului propus pentru scoatere definitivă din fondul 

forestier – 19,6174 ha  (inclusiv ridicarea topografică în coordonate Stereo 70 a 

terenului propus pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național, 

întocmită de persoane fizice autorizate să efectueze lucrări topografice, vizată de 

Ocolul silvic Tg.-Jiu) – planșa nr. 2; 

- avizul nr.4782/05.10.2020 al Ocolului silvic Târgu Jiu; 

- avizul nr.11102/26.11.2018 al Ocolului silvic Peșteana; 

- avizul nr. 88/26.10.2020 al Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea; 

- acordul proprietarului – încheiere de autentificare nr. 5636/21.10.2020;  

- fișa tehnică de transmitere-defrișare înregistrată la ocolul silvic Târgu Jiu  

la nr.4779/05.10.2020; 

- documentele în copie care fac dovada proprietății asupra terenului 

forestier solicitat în suprafață de 27,2219 ha; 

- acordul de mediu nr. 08/07.09.2020 emise de către Agenția pentru 

Protecția Mediului Gorj; 

Terenul forestier în suprafață de 27,2219 ha pentru care se solicită scoaterea 

definitivă din fondul forestier național se află în proprietate privată a 

Complexului Energetic Oltenia S.A. pentru care a fost încheiat contract de 

prestări servicii silvice cu Direcția silvică Gorj, Ocolul silvic Tg-Jiu și Ocolul 

silvic Peșteana din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva.  

In adresa nr. 3770/02.12.2020, Societatea Complexul Energetic Oltenia SA 

menționeză că terenurile în suprafață de 27,2219 ha nu sunt cuprinse în coridorul 

de expropriere aprobat prin HG nr. 399/2018, dar se află pe amplasamentul 

lucrării de utilitate publică și interes național. 

Terenul forestier în suprafață de 27,2219 ha este localizat pe raza Direcției 

silvice Gorj, Ocolul Silvic Târgu Jiu în U.P. I Strâmba, u.a. 1A% = 2,8321 ha, 

u.a. 1B% = 10,62021 ha, u.a. 2A% = 2,9426 ha și u.a. 2B% = 3,2225 ha și pe 

raza Direcției Silvice Gorj, Ocolul Silvic Peșteana în U.P. II Valea cu Apă, 

u.a.86A% = 6,1406 ha și u.a.87% = 1,4639 ha.  

 

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

scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către 

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 27,2219 

ha, în vederea realizării lucrării de utilitate publică de interes național 

„Deschiderea și punerea în exploatere a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o 

capacitate de 8,0 milioane tone/an”. 

      Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului se face cu 

defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafața de 27,2219 ha.  



Scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier național se face fără 

compensare cu terenuri, potrivit art. 36 alin. (1) și (7) din Legea nr. 46/2008, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, deoarece obiectivul 

„Deschiderea și punerea în exploatere a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o 

capacitate de 8,0 milioane tone/an” este declarat de interes național și utilitate 

publică, potrivit prevederilor Legii nr. 255/2010 și ale Hotărârii Guvernului nr. 

53/2011. 

Potrivit art. 38 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare: ”Terenurile scoase definitiv din fondul forestier național 

devin proprietatea beneficiarului în momentul efectuării operațiunii de predare-

primire și dobândesc destinația pe care acesta a solicitat-o și care i-a fost 

aprobată.” 

Pentru scoaterea definitivă a terenului în suprafață de 27,2219 ha beneficiarul 

a achitat taxa pentru scoaterea definitivă în valoare totală de 18.949.955,13 lei, 

cu ordinul de plată nr. 40039/8.09.2020 pentru suma de 18.803.492,63 lei și cu 

ordinul de plată nr.42952/12.10.2020 pentru suma de 146.462,50 lei. 

Predarea terenului forestier se va face numai în prezenţa reprezentantului 

Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, potrivit prevederilor art. 41 alin. (3) din 

Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA va opera modificările la cartea 

funciară intervenite ca urmare a schimbării destinaţiei terenurilor forestiere în 

baza prezentei hotărâri şi a proceselor-verbale încheiate, în condiţiile legii, 

potrivit prevederilor art. 37 alin. (9) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Schimbarea destinaţiei obiectivului de utilitate publică, de interes național 

„Deschiderea și punerea în exploatere a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o 

capacitate de 8,0 milioane tone/an” mai devreme de 5 ani de la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri, este interzisă, potrivit prevederilor art. 38 alin. (3) 

din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Alte informaţii         Necesitatea și oportunitatea promovării prezentului proiect de hotărâre a 

Guvernului aparțin inițiatorului și Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 

Răspunderea pentru veridicitatea/exactitatea datelor din cuprinsul documentației 

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

aflate pe suprafața de 27,2219 ha necesare pentru realizarea obiectivului „ 

Deschiderea și punerea în exploatere a Carierei Roșia de Jiu, județul Gorj, la o 

capacitate de 8,0 milioane tone/an”, precum și realitatea și corectitudinea 

documentației tehnico-economice (piese scrise și desenate) și financiare ale 

proiectului (modul de calcul al obligațiilor bănești) revin Societății Complexul 

Energetic Oltenia SA și emitenților înscrisurilor care sunt parte integrantă a 

documentației justificative. 

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

1. Impactul 

macroeconomic 

    Proiectul de act normativ nu are impact la nivel macroeconomic.  

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.      

21 Impactul asupra 

sarcinilor administrative 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22 Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

       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. Agenția pentru Protecția Mediului Gorj a emis Acordul 

de mediu nr. 08/07.09.2020.  

5. Alte informaţii       

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 

b) credit extern 

c) surse proprii 

- - - - - - 

- - - - - - 

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 

Nu este cazul. 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



achiziţii publice, structură organizatorică 

internă a autorităţilor contractante. 

2. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislaţia comunitară în materie 

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 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 

Proiectul nu se referă la acest subiect. 



c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

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 

Prezentul proiect de act normativ a fost supus procedurii 

prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată. În acest 

sens, proiectul a fost afișat pe site-ul Ministerului Mediului, 

Apelor și Pădurilor în data de …………………, iar în urma 

consultării nu au rezultat propuneri și observații.  

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 pentru aprobarea 

scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul 

Energetic Oltenia SA a terenului în suprafaţă de 27,2219 ha, în vederea realizării obiectivului de 

utilitate publică și de interes național „Deschiderea și punerea în exploatere a Carierei Roșia de Jiu, 

județul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an”, care în forma prezentată a fost avizat de către 

ministerele interesate, pe care îl supunem spre adoptare. 

 

 

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

Barna TÁNCZOS 

 

 

 

    Avizăm favorabil: 

 

    MINISTRUL ENERGIEI                       MINISTRUL FINANȚELOR  

            

 

            Virgil-Daniel  POPESCU                   Alexandru NAZARE  

    

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 

Stelian-Cristian ION 
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