
EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Directiva UE 2018/2001 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 

decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile sunt 
instituite obligaţii ferme pentru statele membre de a contribui la realizarea obiectivului 

obligatoriu al Uniunii - până în anul 2030 ponderea energiei din surse regenerabile să fie 

de cel puţin 32 % (art. 8 din Directivă).

Pentru ca realizarea acestui scop să fie posibilă, legiuitorul european subliniază că 

„Procedurile administrative de durată constituie un obstacol administrativ major şi sunt 

costisitoare. Simplificarea proceselor administrative de acordare a autorizaţiilor şi 
stabilirea unor termene clare pentru luarea deciziilor de către autorităţile cărora le revine 

competenţa de a elibera autorizaţia pentru instalaţia de producere a energiei electrice pe 

baza depunerii unei cereri ar trebui să stimuleze o abordare mai eficace a procedurilor, 

reducând astfel costurile administrative.” (art. 55 din Directivă). Şi barierele de 

reglementare pot reprezenta veritabile obstacole pentru realizarea scopului declarat de 

Directivă (art. 22 alin. (4)).

Contrar orientării afirmate de legiuitorul european, la nivel naţional, întâlnim o 

legislaţie vetustă, total neadaptată specificului dezvoltării facilităţilor de producere a 

energiei regenerabile. De fapt, legislaţia românească din 2020 - început de an 2021 nu 

oferă un cadru destinat procesului de autorizare/dezvoltare facilităţi de producere a 

energiei regenerabile, ci investitorul în astfel de facilităţi trebuie să se adapteze unor 
reglementări disparate şi nespecifice adoptate pentru reglementarea autorizării 
construcţiilor, a regimului Juridic al terenurilor situate în extra/intravilanul localităţilor 
sau a terenurilor agricole/curţi construcţii.

Pentru a facilita realizarea unor investiţii din surse regenerabile într-un orizont de 

timp cât mai scurt, în condiţiile în care întreaga Uniune Europeană se află sub presiunea 

preţurilor produselor energetice, sunt necesare câteva modificări şi completări ale Legii 
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, precum şi Legii nr.50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care au obstrucţionat/întârziat 
realizarea unor investiţii în domeniu.



Aşadar, propunem ca dreptul de construire să se acorde şi în lipsa documentaţiilor 
de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate pentru lucrări de construire a 

capacităţilor de producere a energiei electrice şi a hidrogenului din surse regenerabile 

situate în intravilanul şi extravilanul localităţilor. Astfel, realizarea unor capacităţi de 

producţie de energie se va putea realiza şi în în lipsa documentaţiilor de amenajare a 

teritoriului şi de urbanism.

Din punct de vedere tehnic facem menţiunea că toate lucrările propuse a fi 
autorizate şi în lipsa unor documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism 

aprobate nu sunt de natură să aducă prejudicii cadrului natural sau celui construit existent. 

Scurtarea timpului de obţinere a unei autorizaţii de construire are un impact favorabil 
semnificativ asupra realizării investiţiilor, în special asupra celor din sectorul energetic de 

care România are acum mare nevoie.

Tot din punct de vedere tehnic se poate aprecia că, în general, construcţiile pentru 

producerea energiei din surse regenerabile (soare, vânt) pot fi uşor demontate în cazul în 

care situaţia o impune, iar readucerea la starea iniţială a terenului implică costuri mici.
Pentru a asigura corelările necesare între Legea nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismului şi Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, se impun clarificări la nivelul art.2 alin.(4) din Legea nr.50/1991, astfel 
încât să se poată emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a 

teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru lucrări de construire a capacităţilor de 

producere a energiei electrice şi a hidrogenului din surse regenerabile situate în 

intravilanul şi extravilanul localităţilor. Facem precizarea că măsurile propuse nu au 

implicaţii asupra bugetului general consolidat.
în plus, art. 23 (1) şi (2) din Legea 50 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii şi a altor acte normative, prevăd că terenurile agricole extravilane pot fi 
introduse în intravilan în baza unui PUZ (în condiţii temeinic justificate) şi în baza unei 
autorizaţii de construire care scoate definitiv terenul din circuitul agricol fara alta 

formalitate. Astfel, consideram ca documentaţia de scoatere din circuitul agricol nu ar 
trebui sa fie solicitata la momentul eliberării unui aviz de clasa de calitate pentru 

întocmire PUZ in aceasta situaţie.



în concluzie: prin modificările actuale se doreşte eliminarea PUZ pentru proiectele 

specifice producerii de energie electrică din surse regenerabile: capacităţi de producţie a 

energiei solare, energiei eoliene, energiei din biomasă, biolichide şi biogaz, unităţi de 

stocare a electricităţii, staţii de transformare sau alte sisteme similare care se pot amplasa 

pe terenurile agricole situate în extravilan.

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, înaintăm Parlamentului 

României, spre dezbatere şi adoptare, prezenta propunere legislativă, în procedură de 

urgenţă. Procedura de urgenţă solicitată este determinată de faptul că reglementările 

propuse nu pot fi amânate, iar criza energetică majoră care afectează toate statele 

Uniunii Europene, inclusiv România, impun realizarea de investiţii imediate în 

infrastructuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

INIŢIATORI

Glad VARGA - Deputat PNL
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