
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

 

ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ 

 

pentru stabilirea unor măsuri privind obiectivele de investiții pentru realizarea de 

amenajări hidroenergetice în curs de execuție precum și a altor proiecte de interes public 

major care utilizează energie regenerabila 

 

Având în vedere caracterul strategic al proiectelor de investitii pentru realizarea de amenajări 

hidroenergetice, eoliene și fotovoltaice și faptul că finanțarea europeană prin planul de măsuri 

REPower EU presupune o perioadă redusă de timp pentru evaluare, fiind necesară asigurarea 

posibilității implementării până în anul 2026, 

Întrucât autoritatea centrală pentru apărare și securitate națională - Consiliul Suprem de Apărare a 

Țării a stabilit prioritatea în raport de situația de criza energetică actuală a proiectelor de investiții 

ale SPEEH S.A. aflate în diferite stadii de realizare, prin îmbunătățirea rezilienței energetice a 

României, 

Ținând cont de necesitatea eficientizării procesului de evaluare a impactului de mediu care se 

realizează la nivelul agențiilor teritoriale de mediu, în sensul de a crea premisele legale pentru ca 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să realizeze evaluarea prin structurile proprii de 

specialitate,  

Luând în considerare faptul că indicatorii tehnico – economici aferenți unor proiecte de investiții 

au fost aprobați înainte de anul 1990 prin acte normative specifice reglementarilor în vigoare la 

momentul de referință, motiv pentru care este necesară actualizarea indicatorilor tehnico- 

economici si a bugetului,  

Având în vedere faptul că se impune realizarea cu celeritate a tuturor etapelor specifice si pentru o 

mai facila implementare a lucrărilor de investiții,  

Ținând seama de faptul că neadoptarea unor măsuri în regim de urgență generează urmări cu impact 

negativ major, inclusiv cu privire la competitivitatea industriei energetice românești, având în 

vedere provocările actuale de natură geopolitică, precum și caracterul extraordinar al măsurilor ce 

se impun a fi adoptate în regim de urgență în vederea creşterii securităţii energetice prin promovarea 

investițiilor necesare, 

Având în vedere faptul că aspectele anterior menţionate vizează interesul public şi strategic şi 

constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea 

ordonanţei de urgenţă. 
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În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

ART. 1.   

Obiectivele de investiții prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de 

urgență, declarate ca fiind proiecte de interes public major care utilizează energia regenerabilă sunt 

considerate situații excepționale, în sensul prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 292/2018 

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,  și sunt proiecte 

de interes național/importanță/securitate națională, și al art. 36 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a căror realizare este permisă 

scoaterea terenurilor din circuitul agricol și scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier 

național. 

 

ART. 2. 

Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele 

publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 

naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare, indicatorii tehnico-economici 

aferenți proiectelor de învestiții prevăzute în anexă se actualizează si se reaprobă de catre entitatea 

care le deține in portofoliu, indiferent de modalitatea inițială de aprobare a respectivelor proiecte 

de investiții.  

 

 

   PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ 
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ANEXA  

 

Nr.crt Obiectiv 

1 AHE a râului Jiu pe sectorul Livezeni - Bumbesti 

2 AHE  a râului Olt defileu pe sectorul Cornetu - Avrig  

3 AHE Pascani pe râul Siret 

4 AHE Rastolnita 

5 AHE Surduc Siriu 

6 AHE a râului Siret pe sectorul Cosmești - Movileni 

7 Complex Hidrotehnic și Energetic Cerna Motru Tismana, Etapa a – II-a 

8 AHE a râului Olt pe sectorul Izbiceni – Dunăre. CHE Islaz 

9 AHE Cerna Belareca 

10 
Valorificarea potențialului energetic solar din zona Sadova-Dăbuleni, Dolj – UAT 

Sadova 

 


