
 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
 

București 27.09.2016 
Nr.4c-6/173 

COMISIA PENTRU TRANSPORTURI 
ȘI INFRASTRUCTURĂ 

 
 

București 27.09.2016 
Nr.4c-26/74/2016 

 
 
   Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 

   CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 
privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A., în domeniul public al judeţului Cluj şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Cluj, transmis Comisiei pentru administrație 
publică şi amenajarea teritoriului și Comisiei pentru transporturi și 
infrastructură, pentru dezbatere în fond, cu adresa nr. PLx. 145 din 11 aprilie 
2016, înregistrat la Comisia pentru administrație publică şi amenajarea 
teritoriului cu nr.4c-6/173 din 12 aprilie 2016 și la Comisia pentru transporturi 
și infrastructură cu nr.4c-26/74 din 12 aprilie 2016. 

 
 
 
 

       PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
 

         VICTOR - PAUL DOBRE 
 

MIHAI LUPU 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI 

AMENAJAREA TERITORIULUI 
 

București 27.09.2016 
Nr.4c-6/173 

COMISIA PENTRU TRANSPORTURI ȘI  
INFRASTRUCTURĂ 

 
București 27.09.2016 

Nr.4c-26/74/2016 

 
R A P O R T   C O M U N 

asupra proiectului de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate 

"C.F.R."- S.A., în domeniul public al judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

administrație publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru transporturi și infrastructură, au fost sesizate 

spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi 

din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."- 

S.A., în domeniul public al judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, transmis cu adresa nr. 

PLx.145 din 11 aprilie 2016, înregistrat la Comisia pentru administrație publică şi amenajarea teritoriului cu 

nr.4c-6/173 din 12 aprilie 2016 și la Comisia pentru transporturi și infrastructură cu nr.4c-26/74 din 12 aprilie 

2016. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din  4 aprilie 2016. 

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, 

republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

 La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

   avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1230/16.11.2015)  

   avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și imunități (nr.4c-11/508/19.04.2016) 

  punctul de vedere favorabil al Guvernului (nr.788/21.04.2016) 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unui teren în suprafaţă totală de 86.333 

mp, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, cu drept de concesiune în 

favoarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”C.F.R.” – S.A., în domeniul public al judeţului Cluj şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Cluj. Terenul transmis va fi utilizat pentru construirea Parcului științific și 

tehnologic "Tetapolis". 

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, examinarea 

proiectului de lege a avut loc în şedinţe separate, în data de 14 septembrie 2016 de către Comisia pentru 

transporturi și infrastructură și în data de 27 septembrie 2016 de către Comisia pentru administraţie publică 

și amenajarea teritoriului.  

Din numărul total de 21 membri ai Comisiei pentru transporturi și infrastructură, au participat la ședință 

21 deputați, iar din numărul total de 20 membri ai Comisiei pentru administrație publică şi amenajarea 

teritoriului au participat la ședință 16 deputați. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, doamna Sirma Caraman, secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice și domnul deputat Cornel Itu, în calitate de inițiator. 
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         În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de de Căi 

Ferate "C.F.R."- S.A., în domeniul public al judeţului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, cu 

amendamente admise prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

                        

 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
 

VICTOR - PAUL DOBRE 
 

MIHAI LUPU 

 

 

 

Șef serviciu, Sofia Chelaru                                                            Consilier parlamentar, 
Consilier parlamentar, Roxana Feraru  Monica Gabriela Tudor 
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ANEXA 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr.
crt. 

 
Text adoptat de Senat 

 
Text amendamente admise 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0 1 2 3 

1.   
LEGE 

privind transmiterea unui teren din 
domeniul public al statului și din 

administrarea Ministerului 
Transporturilor, aflat în concesiunea 
Companiei Naționale de Căi Ferate 
„C.F.R.”- S.A., în domeniul public al 
județului Cluj și în administrarea 

Consiliului Județean Cluj 

 
LEGE 

privind transmiterea unui teren din 
domeniul public al statului și din 

administrarea Ministerului 
Transporturilor, aflat în concesiunea 
Companiei Naționale de Căi Ferate 
„C.F.R.”- S.A., în domeniul public al 

județului Cluj  
 

(Autor: dep. Cornel Itu - PSD) 

 
Având în vedere Decizia Curții 
Constituționale nr. 1/2014 
asupra obiecției de 
neconstituționalitate a Legii 
privind stabilirea unor măsuri de 
descentralizare a unor 
competențe exercitate de unele 
ministere și organe de 
specialitate ale administrației 
publice centrale, precum și a 
unor măsuri de reformă privind 
administrația publică, este 
necesară reformularea 
proiectului de act normativ, 
astfel încât din titlu, cât și din 
conținutul acestuia să fie 
eliminate mențiunile referitoare 
la administrarea terenului după 
transmiterea către Consiliul 
Județean Cluj, fiind suficientă 
transmiterea terenului din 
domeniul public al statului în 
domeniul public al județului Cluj. 
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2.  Art.1.- (1) Se aprobă 
transmiterea unui teren, în 
suprafață totală de 86.333 mp, 
situat în intravilanul municipiului 
Cluj-Napoca, județul Cluj, având 
datele de identificare prevăzute în 
anexa care face parte integrantă 
din prezenta lege, din domeniul 
public al statului și din 
administrarea Ministerului 
Transporturilor, aflat în concesiunea 
Companiei Naționale de Căi Ferate 
„C.F.R.”-S.A., în domeniul public al 
județului Cluj și în administrarea 
Consiliului Județean Cluj, pentru 
investiții de utilitate publică.  

 
 
(2) Contractul de 

concesiune încheiat între Ministerul 
Transporturilor și Compania 
Națională de Căi Ferate „C.F.R.”-
S.A se va modifica în mod 
corespunzător, în condițiile legii. 

Art. 1. – (1) Se aprobă 
transmiterea unui teren în suprafață 
totală de 86.333 mp, situat în 
intravilanul municipiului Cluj-Napoca, 
judeţul Cluj, având datele de 
indentificare prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta lege, 
din domeniul public al statului şi din 
administrarea Ministerului 
Transporturilor, aflat în concesiunea 
Companiei Naţionale de Căi Ferate 
”C.F.R.” - S.A., în domeniul public al 
judeţului Cluj, pentru investiţii de 
utilitate publică.  

 
(Autor: dep. Cornel Itu - PSD) 
 
 
(2) Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

 (3) Terenul transmis va fi 
utilizat pentru construirea Parcului 
științific și tehnologic "Tetapolis".  

 
(Autor: dep. Cornel Itu - PSD) 
 
 
 

Având în vedere Decizia Curții 
Constituționale nr. 1/2014 
asupra obiecției de 
neconstituționalitate a Legii 
privind stabilirea unor măsuri de 
descentralizare a unor 
competențe exercitate de unele 
ministere și organe de 
specialitate ale administrației 
publice centrale, precum și a 
unor măsuri de reformă privind 
administrația publică, este 
necesară reformularea 
proiectului de act normativ, 
astfel încât din titlu, cât și din 
conținutul acestuia să fie 
eliminate mențiunile referitoare 
la administrarea terenului după 
transmiterea către Consiliul 
Județean Cluj, fiind suficientă 
transmiterea terenului din 
domeniul public al statului în 
domeniul public al județului Cluj. 
 
 
 
 
 
 
 
Este necesară completarea 
proiectului de act normativ 
cu prevederi referitoare la 
destinația care i se va 
atribui terenului, respectiv 
de parc științific și 
tehnologic. 
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(4) Parcul științific și 
tehnologic "Tetapolis" reprezintă o 
zonă în cadrul căreia se desfășoară 
activități de învățământ, de 
cercetare și de transfer tehnologic 
al rezultatelor cercetării și 
valorificarea acestora prin activități 
economice. 

 
(Autor: dep. Cornel Itu - PSD) 
 

3.  Art.2.- Predarea-preluarea 
terenului transmis potrivit 
prevederilor art.1 se face pe baza 
de protocol încheiat între părțile 
interesate, în termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. 

 Nemodificat  

4.  Art.3.-Ministerul Transporturilor 
va iniția un proiect de hotărâre a 
Guvernului privind modificarea 
corespunzatoare a anexei nr. 16 la 
Hotărârea Guvernului nr. 
1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor 
din domeniul public al statului, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1020 și 
1020 bis din 21 decembrie 2006, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 

 Art.3.-În termen de 30 de zile 
de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, Ministerul 
Transporturilor va elabora și 
supune spre aprobarea 
Guvernului proiectul de hotărâre 
privind modificarea corespunzătoare 
a  anexei nr. 16 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1705/2006 pentru 
aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al 
statului, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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5.    Art. 4. - În cazul nerealizării în 
termen de 10 ani a destinației 
pentru care se transmite terenul 
menționat, suprafața de teren 
revine de drept în domeniul public 
al statului și în administrarea 
Ministerului Transporturilor.  
 

(Autor: dep. Cornel Itu - PSD) 
 
 

Este necesară completarea 
proiectului de act normativ 
cu prevederi referitoare la 
faptul că în cazul 
nerealizării destinației 
pentru care se transmite 
terenul menționat, într-un 
anumit termen, suprafața 
de teren revine de drept în 
domeniul public al statului 
și în administrarea 
Ministerului 
Transporturilor. 
 

6.  Anexă 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a imobilelor care trec din domeniul 

public al statului și din administrarea 
Ministerului Transporturilor, aflate în 
concesiunea Companiei Naționale de 
Căi Ferate  ”CFR”-S.A., în domeniul 

public al județului Cluj și în 
administrarea Consiliului Județean 

Cluj 
 

(Se regăsește la pagina 9 
 a prezentului raport) 

 

Anexă 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a imobilelor care trec din domeniul 

public al statului și din administrarea 
Ministerului Transporturilor, aflate în 

concesiunea Companiei Naționale de Căi 
Ferate  ”CFR”-S.A., în domeniul public al 

județului Cluj 
 
 
 

(Se regăsește la pagina 10 
 a prezentului raport) 
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Nr. 
crt. 

Locul in 
care este 
situat 
imobilul 

Persoana 
juridică de la 
care se 
transmite 
imobilul 

Persoana 
juridică la 
care se 
transmite 
imobilul 

Date de 
identificare 

Caracte-
ristici 
tehnice 
ale 
imobilului 
care se 
transmite 

1. Județul Cluj, 
intravilanul 
municipiului 
Cluj-Napoca 

Statul român, din 
administrarea 
Ministerului 
Transporturilor, cu 
drept de 
concesiune în 
favoarea 
Companiei 
Naționale de Căi 
Ferate CFR-SA 

Județul Cluj, 
în 
administrarea 
Consiliului 
Județean Cluj 

Județul 
Cluj, 
municipiul 
Cluj-
Napoca, 
nr. 
cadastral 
303716, 
înscris în 
CF 
nr.303716 
 

75.440 mp 
din terenul 
cu nr. 
cadastral 
303716, 
înscris în 
CF 
nr.303716 
Cluj-
Napoca 

2. 
Județul Cluj, 
intravilanul 
municipiului 
Cluj-Napoca 

Statul român, 
din 
administrarea 
Ministerului 
Transporturilor, 
cu drept de 
concesiune în 
favoarea 
Companiei 
Naționale de 
Căi Ferate CFR-
SA 

Județul Cluj, 
în 
administrarea 
Consiliului 
Județean Cluj 

Județul 
Cluj, 
municipiul 
Cluj-
Napoca, 
nr. 
cadastral 
304469, 
înscris în 
CF 
nr.304469 
Cluj-
Napoca 

10.893 mp 
din terenul 
cu nr. 
cadastral 
304469, 
înscris în 
CF 
nr.304469 
Cluj-
Napoca 
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Nr. 
crt. 

Locul în 
care este 
situat 
imobilul 

Persoana 
juridică de la 
care se 
transmite 
imobilul 

Unitatea 
administra-
tiv 
teritorială la 
care se 
transmite 
imobilul 

Date de 
identificare 

Caracte-
ristici 
tehnice 
ale 
imobilului 
care se 
transmite 

1. Județul Cluj, 
intravilanul 
municipiului 
Cluj-Napoca 

Statul român, 
din 
administrarea 
Ministerului 
Transporturilor, 
cu drept de 
concesiune în 
favoarea 
Companiei 
Naționale de Căi 
Ferate CFR-SA 

Județul Cluj Județul 
Cluj, 
municipiul 
Cluj-
Napoca, 
nr. 
cadastral 
303716, 
înscris în 
CF 
nr.303716 
Cluj-
Napoca 

75.440 mp 
din terenul 
cu nr. 
cadastral 
303716, 
înscris în 
CF 
nr.303716 
Cluj-
Napoca 

2. 
Județul Cluj, 
intravilanul 
municipiului 
Cluj-Napoca 

Statul român, 
din 
administrarea 
Ministerului 
Transporturilor, 
cu drept de 
concesiune în 
favoarea 
Companiei 
Naționale de 
Căi Ferate CFR-
SA 

Județul Cluj Județul 
Cluj, 
municipiul 
Cluj-
Napoca, 
nr. 
cadastral 
304469, 
înscris în 
CF 
nr.304469 
Cluj-
Napoca 

10.893 mp 
din terenul 
cu nr. 
cadastral 
304469, 
înscris în 
CF 
nr.304469 
Cluj-
Napoca 
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