În scopul moderniz?rii re?elelor electrice ?i a celor de gaze naturale, Guvernul a avizat pozitiv mai mu
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Cabinetul de mini?tri a avizat pozitiv mai multe proiecte legislative, care au drept scop crearea cadrului juridic
necesar îndeplinirii de c?tre operatorii de sistem a obliga?iilor ce le revin în leg?tur? cu realizarea obliga?iei de
exploatare ?i între?inere, reabilitare, modernizare a re?elelor electrice ?i a celor de gaze naturale. Mai exact,
ini?iativele legislative propun instituirea dreptului de folosin?? ?i servitute legal?, asupra terenurilor aflate în
proprietatea ter?ilor, pentru exploatarea ?i între?inerea re?elelor electrice ?i de gaze naturale, prin efectuarea
reviziilor, repara?iilor ?i a altor interven?ii necesare, în scopul asigur?rii func?ion?rii lor normale.

„În acest sens, prin modific?rile aduse la Legile nr.107 cu privire la energia electric? ?i nr.108 cu privire la gazele
naturale, operatorii de sistem se oblig? s? încheie cu proprietarii terenurilor sau bunurilor afectate de exercitarea
drepturilor de folosin?? ?i de servitute un contract-cadru, care urmeaz? s? stabileasc? drepturile ?i obliga?iile
operatorului de sistem ?i ale proprietarului terenului sau bunului”, a explicat ministrul Economiei ?i Infrastructurii,
Chiril Gaburici.

Lucr?rile de construc?ie a re?elelor electrice ?i a celor de gaze naturale implic? ob?inerea unei autoriza?ii de
construire sau unui act permisiv echivalent cu dreptul de folosin?? ?i de servitute asupra terenului sau bunului
imobil pentru executarea lucr?rilor de construc?ie ?i care urmeaz? a fi ob?inut doar cu acordul prealabil al
proprietarului terenului sau bunului imobil respectiv. Modific?rile propuse au drept scop asigurarea recuper?rii
prejudiciilor cauzate proprietarilor de terenuri, bunuri - proprietate privat?, în urma lucr?rilor respective de c?tre
operatorii de sistem ?i respectiv includerea obliga?iunii încheierii contractelor de folosin?? a terenului la solicitarea
operatorului de sistem în toate cazurile, în scopul excluderii neîn?elegerilor dintre proprietari ?i întreprinderile de
energie electric?.

Tot ast?zi, Guvernul a dat aviz pozitiv ini?iativei de modificare a Legii privind declararea utilit??ii publice pentru
lucr?rile de interes na?ional de construc?ie a conductei de transport gaze naturale pe direc?ia Ungheni-Chi?in?u, în
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vederea facilit?rii procesului de construc?ie a conductei de gaz.

Totodat?, ini?iativa legislativ? prevede recunoa?terea automat? pe teritoriul Republicii Moldova a studiilor,
calific?rilor ?i atest?rilor ob?inute în spa?iul Uniunii Europene a speciali?tilor, care vor fi implica?i în executarea
lucr?rilor de construc?ie a gazoductului Ungheni – Chi?in?u. De asemenea, documentul prevede recunoa?terea
actelor permisive, necesare execut?rii lucr?rilor de construc?ie ?i/sau de reconstruc?ie a conductei, eliberate de
c?tre organele statelor membre ale UE. Construc?ia conductei de transport gaze naturale pe direc?ia UngheniChi?in?u reprezint? un proiect de importan?? na?ional? cu un volum amplu de lucr?ri ?i un num?r mare de
speciali?ti implica?i.
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