LEGE
privind declararea utilității publice pentru lucrările de
interes național de construcție a conductei de transport
gaze naturale pe direcția Ungheni – Chișinău
În temeiul art. 5 alin. (1) lit. e) şi alin. (3) și al art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea
exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488/1999,
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. 1. – Se declară de utilitate publică lucrările de interes naţional de
construcţie a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni – Chișinău
(Faza a II-a a implementării proiectului ,,Conducta de interconectare a sistemului
de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din
Republica Moldova”).
Art. 2. – Obiecte ale exproprierii sînt dreptul de folosință asupra bunurilor
imobile (terenurilor) utilizate în lucrările de construcție a conductei menționate la
art. 1, precum și bunurile imobile (terenurile) proprietate privată şi cele aflate în
proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, situate în extravilanul și/sau
intravilanul următoarelor localităţi: orașul Chișinău, comunele Tohatin, Stăuceni,
Grătiești și satul Ghidighici (municipiul Chișinău); satele Sireți, Roșcani, Negrești,
Căpriana, Vorniceni, comunele Rădeni, Ghelăuza, Pănășești și orașul Bucovăț
(raionul Strășeni); comuna Tuzara, satele Pitușca, Nișcani, Temeleuți, Peticeni,
Vălcineț, Sadova și orașul Călărași (raionul Călărași); satul Milești (raionul
Nisporeni); comunele Alexeevca, Pîrlița, Todirești, Zagarancea și satul Rădenii
Vechi (raionul Ungheni).
Art. 3. – Guvernul va lua, în numele statului, măsurile necesare pentru
exproprierea bunurilor imobile (terenurilor) și a dreptului de folosință asupra
bunurilor imobile (terenurilor) utilizate în lucrările de construcție a conductei
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menționate la art. 1, situate pe amplasamentul lucrărilor de utilitate publică de
interes naţional, identificate potrivit documentației de proiect, elaborată în
conformitate cu legislația în vigoare. Despăgubirile pentru obiectele exproprierii se
vor plăti din contribuția Guvernului pentru implementarea proiectelor finanțate de
către donatorii externi.
Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se instituie interdicția de
înstrăinare a bunurilor imobile (terenurilor) prevăzute pentru expropriere sau de
transmitere a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile (terenurilor) utilizate
în lucrările de construcție a conductei menționate la art. 1, exceptînd transmiterea
respectivelor bunuri imobile (terenuri) în proprietatea sau în folosința statului.
Guvernul va asigura notarea interdicției de înstrăinare a obiectelor exproprierii în
Registrul bunurilor imobile.
Art. 5. – Prin derogare de la prevederea art. 3 alin. (1) lit. d) din Legea
nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, Ministerul
Dezvoltării Regionale și Construcțiilor va elibera certificatul de urbanism pentru
proiectarea lucrărilor de construcție a conductei de transport gaze naturale pe
direcția Ungheni – Chișinău fără acordul autentificat notarial al coproprietarilor de
bunuri imobile (terenuri) ale căror interese ar putea fi afectate nemijlocit în
procesul executării lucrărilor de construcţie. Procedura de expropriere va fi
efectuată în conformitate cu prevederile Legii exproprierii pentru cauză de utilitate
publică nr. 448/1999.
Art. 6. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, cu excepția art. 1–4, care vor intra în vigoare de la
31 august 2017.
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