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Pentru aprobarea proiectului de lege privind declararea  

utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de reabilitare,  

modernizare şi extindere a unor drumuri naționale 

--------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

privind declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de reabilitare, 

modernizare şi extindere a unor drumuri naționale.  

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul economiei 

și infrastructurii      Serghei Railean 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

LEGE 

privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor  

de reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale 

 

În temeiul art. 5 alin. (1) lit. d), alin. (3) și art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea 

exproprierii pentru cauza de utilitate publică nr. 488/1999 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 1999, nr. 42, art. 311), Parlamentul adoptă prezenta lege 

organică. 

 

Articolul 1. – Se declară de utilitate publică de interes național lucrările de 

reabilitare, modernizare și extindere a drumurilor: M1 Frontiera cu România – 

Leușeni – Chișinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina (km 85 – km 104), R1 

Chișinău – Ungheni – frontiera cu România (km 103 - km 104), R6 Chișinău – 

Orhei – Bălți (km 99 – km 112), R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – 

frontiera cu Ucraina (km 123 – km 132), R26 Bender – Căușeni – Cimișlia (km 

71 – km 86), conform documentației de proiect. 

 

Articolul 2. – Obiecte ale exproprierii, identificate conform proiectelor de 

execuție, sunt bunurile imobile (terenuri și construcții), proprietate privată, 

situate în extravilanul următoarelor centre raionale, sate și comune amplasate  

de-a lungul drumurilor:  

a) M1 – mun. Chișinău, com. Grătiești, com. Trușeni, or. Durlești;  

b) R1 – com. Zagarancea; 

c) R6 – or. Sîngerei; 

d) R14 – s. Arionești, s. Unguri; 

e) R26 – s. Mihailovca, or. Cimișlia. 

 

Articolul 3. – Guvernul va întreprinde, în numele statului, toate măsurile de 

rigoare în vederea exproprierii bunurilor imobile situate pe amplasamentul 

lucrărilor de utilitate publică de interes național conform proiectului tehnic. 

Despăgubirile pentru bunurile imobile expropriate se vor efectua din contul 

fondului rutier. 

 

Articolul 4. – La data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi sistate orice 

alte tranzacții cu terenurile preconizate pentru expropriere decât cele privind 

transmiterea acestora în proprietatea statului.  

 

 

Președintele Parlamentului 



NOTA INFORMATIVA
la proiectul de lege privird declararea utilitdlii publice de interes nalional a lucradlor de

reahilitare. modernizaie si extindere a unor drumuri nationale.reahilirAre modernizare si extindere a unor drumurl nallonale

i, Denumirea autorului ti, dtrpi caz, a participanlilor la elaborarea proiectului

Proiectul este elaborat de Ministerul Economiei !i Infrastructudi

2, CondiJiile ce au impus elaborarea proiectului de act normatiY ti finalititile urmirite

Unul din obiectivele principale pentru dezvoltarea €conomici a tfuii este asiguarea

c.egtedi economice gi reducerea sdraciei prin reabilitaxea drumurilor nalionale. Acest

obiectiv poate fi atins pdn focusarea asupra urmdtoarelor obiective speciflce:

- in economie: (i) creqterea PIB-ului Si a veniturilor bugetului de stat pdn reducerea

cheltuielilor operalionale in ramura transporturilor, fapt care va influenla pozitiv 9i alte

rumud ale economiei nagionale;(ii) reducerea piefderilor 9i a profiturilor omise ale economiei

nalionale, ca umare a stfuii tehnica nesatisftcitoare a drumurilor.
- in sfera socialS: (i) ridicarea nivelului de trai qi cultwal al populajiei prin satisfacerea

cerinfelor de hansport auto 9i cilitori, reducerea costului mirfurilor Ei serviciilor prin

diminuarca cheltuieiilor de tanspofi a utilizatorilor de drumuri, reduce.ea timpului de aflarc

a pasagerilor in drum; (ii) diminuarea tensiunii sociale in societate prin $earea locudlor

suplimentaxe de muncd in sectorul dumurilor; (iii) reducerea numdxului de accidente rutiere

gi diminuarea impactului negativ a drumurilor asupra mediului ambiant prin imbundtdfirea

condiliilor de circulalie pe ele.

in vederea spofidi elicienlei qi eficacitdtii seclorului de tmnsport cu suportul Bfucii
Mondiale a fost elaboratd Strategia de transpofi $i logistic6 pe anii 2013-2022, aprobati prin
hotarirea Guvemului ff.827 din 28.10.2013. Stmtegia menlionatd este in coercnla cu politica
de stat o entatd spre Uniunea Europeani pentu viitorul apropiat. Conform Strategiei un

impact major asupra dezvolt[rii economice qi sociale a larii va avea inftast uctura rutierd -
drumurile publice de interes nagional, inclusiv: M1 Frontiera cu Rom6ria - Leuqeni -
Chiqindu - Dubdsari - frontiera cu Ucraina, Rl Chi$indu - Ungheni - frontiera cu Romania,

R6 Chi$inau - Orhei Bdlli, Rl4 R6 - Codrul Nou - Soroca- Unguri - frontiera cu Ucraina,

R26 Bender - Cduseni - Cimislia.
La mom€ntul actual toate &umu le menlionate sunt asigurate cu documentatia de

proiect, conform cdreia se preconizeaze exproprierea terenurilor necesare.

in baza Hotfuirii Guvernului nr. 374 din 0l august 2019 au fost create Comisiile pentru

cercetarea prealabild, care la qedinlele sale de lucru cu majodlatea votudlor au propus

declararea utilit5lii publice de interes national a lucraxilor de reabilitare, modemizare qi

extindere a dmmurilor publica na,tionale: M1 Frontiera cu RomAnia - LeuEeni - Chigindu -
Dubisari frontie(a cu Ucraina (km 85 - km 104), Rl Chiginlu Ungheni - frontiera cu

RomAnia (km 103 - km 104), R6 Chigindu - Ofhei BAIfi (km 99 km 112), R14 R6 -
Codrul Nou - Soroca Unguri - frontiera cu Ucraina (km 123 - km 132), R26 Bender

Causeni - Cimislia tkm 7l -km 86).

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislajiei nafionale cu legislatia Uniunii Europene

Prezentui proiect de act normativ nu contravine legislaliei Uniunii Europene qi nu
contine norme de armonizare a legislaJiei na!ionale cu legislalia Uniunii Europene.

4, Principalele preyederi ale proiectului $i eYidenfierea elementelor noi



Prezentul proiect de lege prevede declararea utilitdtii publice de interes nalional a

luqdrilor de reabilitare, modernizare $i extinderc a drumurilor publice nalionale: Ml
Frontiem cu Romania Leu$eni - ChiginAu - Dubasari frontiera cu Ucraina (km 85 - krn

104), R1 Chiqindu - Ungheni - frontiera cu Romdnia (km 103 - km 104), R6 Chiqin6u -
Orhei - Bdlfi (km 99 - km 112), Rl4 R6 - Codrul Nou - Sor0ca - Ungud - frontiera cu

Ucraina (km 123 km 132), R26 Bender - C6u$eni Cirnislia (km 71 km 86).

De asemenea proiectul de lege prevede gi infeprinderea de odtre GuYemul a masulilor
de rigoare in vederea exproprierii bunurilor imobile situate pe amplasamentul lucrdrilor de

utilitate publicd de interes nafional conform proiectului tebnic.

5. Fundamentarea economico-financiari

Implementarea proiectuiui va necesita mijloace financiaxe care conform prevederilor

pfoiectului vor fi acoperite din sursele fondului rutier, fEri alocarea resurselor frnanciare

suplimentare din bugetul de Stat. Mijloacele financiare r€spective rezida in despAgubiri care

umeaza a fi acordale expropriatului. Cuantumul acestor despdgubiri urmeazd a fi
determinate ulterior in procesul de realizare a misurilor necesare implementdrii proiectului

de Lege propus spre examinare.
Dupd impementarea acestui proiect va fi posibil exeoutarea lucrdrilor de reabilitare,

modemizare qi extindere drururilor nafionale menlionate supra, ceea ce va influenla pozitiv
la ridicarea nivelului de tlai al populatiei pdn satisfacerea cerinlelor de transpofi auto 9i
caldtod precum si crcsterea economice a tdrii.
6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Urmare aprobAxii prezentului prciect de hotdxare de Guvem nu va fi necesari

modificarea altor acte normative.

7. Avizarea qi consultarea publici a proiectului
Proiectul se propune a fi consultat, avizat E:r expertizat de autodtalile publice de resort

in conformitate cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative.
in scopul respectdrii prevederilor Legii |tt. 239/2008 privind tmnsparenfa in procesul

decizional, p.oiectul poate fi accesat pe pagina web a Ministemlui Economiei 9i

Infrastructudi www.mei.gov.md (directoriul "TransparenJa decizionalS" compafiimentul

"Anuntud privind consulErile publice") si pe portalul guvemamental; www.narlicip€QyIld.
8. Constatirile expertizei anticoruptie
Proiectul a fost supus expertizei anticoruplie. Constatdrile expertizei conform
avizuluVraportului receplionat au fost luate in consideralie.

9. Constatirile expertizei de compatibilitate
Proiectul nu are ca scop armonizarea legislaliei nalionale cu legislalia Uniunii euopene

10. Constatirile expertizei iuridice
Proi€ctul a fost supus expertizei juridice. Constatdrile expertizei conform
avizului/rupofului receplionat au fost luate in consideralie,

11. Constatirile altor exDertize
Proiectul nu cade sub incidenta altor expertize necesare de a fl efectuate in condiliile Legii
n. l00l20l'7.

Secretar de Stat Anatol USATiI
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