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RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, pentru 
realizarea obiectivului de investiţie Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov 

 
(PL.x 476/2017) 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond cu 
proiectul de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, pentru realizarea 
obiectivului de investiţie Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov, transmis cu adresa nr. PLx 476 din 20 noiembrie 2017 şi înregistrat 
sub nr. 4c-4/581/21.11.2017. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 13 noiembrie 2017. 
La întocmirea raportului comun Comisiile au avut în vedere: 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 541/05.07.2017);  
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- punctul de vedere al Guvernului prin care nu susţine adoptarea propunerii legislative; 
- avizul favorabil al Comisiei pentru administratie şi amenajarea teritoriului 
- avizul negativ al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, pentru realizarea 
obiectivului de investiţie Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege menţionat mai sus în 
şedinţa din 5 decembrie 2017, iar cei ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi în ziua de 27 noiembrie 2017. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi-au înregistrat prezenţa un număr de 25 
deputaţi,  membri ai Comisiei, iar la lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi conform listei de prezenţă. 

La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, domnul Sorin Roşu Mareş, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii celor două comisii, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, să se 
supună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi 
din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al 
municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov, cu amendamente admise 
redate în anexa nr. 1 şi amendamentele respinse în anexa nr. 2 care fac parte integrantă din prezentul raport. 

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

 
PREŞEDINTE, 

 Alexandru STĂNESCU 
 

 

PREŞEDINTE,  
Eugen NICOLICEA 

                                                                    SECRETAR,                                                                      SECRETAR,  
                                                                   Dan CIOCAN                                                         Alina Elena TĂNĂSESCU 
 
 
  Consilier parlamentar, Alexandra Simionel                                                              Consilier parlamentar, Rodica Penescu 
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Anexa nr. 1 
I. AMENDAMENTE ADMISE  

 
În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   

Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor 

0 1 2 3 

 L E G E  
privind transmiterea unei suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul 
Braşov, în domeniul public al municipiului 

Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie 
Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă 

Braşov 

L E G E 
privind transmiterea unei suprafeţe de teren 

din domeniul public al statului şi din 
administrarea  Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti - Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof 

şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în 
domeniul public al municipiului Braşov, pentru 
realizarea obiectivului de investiţie Construire 

Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov

 

1.           Art.1.- (1) Prin derogare de la dispoziţiile 
art.31 alin.(2) din Legea nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, 
cu modificările ulterioare, se aprobă transmiterea 
unui teren în suprafaţă de 11,45 ha, având datele 
de identificare prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta lege, din domeniul public 
al statului şi din administrarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-
Şişeşti – Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr 

         Art.1.- (1) Prin derogare de la dispoziţiile 
art.31 alin.(2) din Legea nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, 
cu modificările şi completările ulterioare, se 
aprobă transmiterea unui teren în suprafaţă de 
11,45 ha, având datele de identificare prevăzute 
în anexa care face parte integrantă din prezenta 
lege, din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti – Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
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Braşov, în domeniul public al municipiului 
Braşov, judeţul Braşov, în vederea realizării 
obiectivului de investiţie Construire Spital Clinic 
Regional de Urgenţă Braşov. 

Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, în domeniul 
public al municipiului Braşov, judeţul Braşov, în 
vederea realizării obiectivului de investiţie 
Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă 
Braşov. 
 

 

2.           Art.2.- Predarea-preluarea terenului 
prevăzut la art.1 se face pe bază de protocol 
încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de 
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 

Nemodificat  

3.           Art.3.- Suprafaţa de teren aflată în 
administrarea Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr 
Braşov se diminuează cu suprafaţa de teren 
transmisă potrivit prevederilor art.1 în domeniul 
public al municipiului Braşov, judeţul Braşov. 

         Art.3.- Suprafaţa de teren aflată în 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti - Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof 
şi Sfeclă de Zahăr Braşov se diminuează cu 
suprafaţa de teren transmisă potrivit prevederilor 
art.1 în domeniul public al municipiului Braşov, 
judeţul Braşov.

 
 

4.           Art.4.- Legea nr.45/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică în mod 
corespunzător. 

Nemodificat  
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ANEXĂ  

 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a suprafeței  de teren care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvolatre pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov, judeţul Braşov 

 

Locul unde este 
situat imobilul 

Persoana juridică 
de la care se 

transmite imobilul 

Persoana 
juridică la 

care se 
transmite 
imobilul 

Caracteristicile 
tehnice ale 
imobilului  

Numărul 
de 

inventar 

Municipiul 
Braşov, extravilan 
 

Statul român din 
administrarea 
Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi 
Silvice Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti 
Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare 
pentru Cartof şi 
Sfeclă de Zahăr 
Braşov, judeţul 
Braşov

Municiupiul 
Braşov 

Teren           
extravilan 
arabil: 
S=11,45 ha, 
Tarla 151, 
Parcelă        
cadastrală 
1154 
 
 
 

 
 

104651 
(parţial) 
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Anexă nr. 2 
 

II. AMENDAMENTE RESPINSE  
 

Nr. 
crt. Text Senat  Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
Camera 

decizională 

0 1 2 3 4
1.  LEGE   

privind transmiterea unei suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, 
judeţul Braşov, în domeniul public al 
municipiului Braşov, pentru realizarea 

obiectivului de investiţie Construire Spital 
Clinic Regional de Urgenţă Braşov 

LEGE 
Lege privind transmiterea unei suprafeţe de 
teren din domeniul public al statului şi din 

administrarea Institutului Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr 
Braşov, în domeniul public al municipiului 

Braşov şi în administrarea consiliului local al 
municipiului Braşov, pentru realizarea 

obiectivului de investiţie „Construire Spital 
Clinic de Urgenţă” 

 
Autor: deputat USR Tudor Benga 

 
1. Trebuie clarificat 
subiectul dreptului de 
administrare al 
terenului.conform pct. 
2 din avizul 
consultativ nr. 
541/12.07.2017 al 
Consiliului Legislativ.
 
 
2.  

Camera 
Deputaților 

2.  LEGE   
privind transmiterea unei suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, 
judeţul Braşov, în domeniul public al 
municipiului Braşov, pentru realizarea 

obiectivului de investiţie Construire Spital 

LEGE 
privind transmiterea unei suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, Judeţul 
Braşov, în domeniul public al Municipiului 

Braşov, pentru realizarea obiectivului de 

 
1. Se propune 
eliminarea formei 
adoptate de Senatul 
României 
 
2. 

Camera 
Deputaților 
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Clinic Regional de Urgenţă Braşov investiţie „Construire Spital Clinic de 
Urgenţă” în Municipiul Braşov 

 
Autor: Grupul PNL 

3.  Art.1 – Prin derogare de la dispoziţiile 
art.31 alin.(2) din Legea nr.45/2009, privind 
oraganizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-
Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare 
din domeniile agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare, cu modificările şi 
completările ulterioare, se aprobă transmiterea 
unui teren în suprafaţă de 11,45 ha, având 
datele de identificare prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta lege, din 
domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
Gheorghe Ionescu-Şişeşti – Institutul Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă 
de Zahăr Braşov, în domeniul public al 
municipiului Braşov, judeţul Braşov, în 
vederea realizării obiectivului de investiţie 
Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă 
Braşov 

Art.1 – Prin derogare de la art.31 alin.2 din 
Legea nr. 45/2009, privind funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei alimentare, cu 
modificările şi completările ulterioare, se aprobă 
transmiterea unui teren în suprafaţă de 11,45 ha, 
având datele de identificare prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta lege, din 
domeniul public statului şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Institutul Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă 
de Zahăr Braşov, în domeniul public al 
municipiului Braşov şi în administrarea 
consiliului local al municipiului Braşov, în 
vederea realizării obiectivului de investiţie 
Construire Spital Clinic de Urgenţă Braşov 
 

Autor: deputat USR Tudor Benga 

1. Terenul identificat 
pentru spital este într-
o zonă periferică a 
municipiului ceea ce 
îl încadreaz[ în aria 
teritorială a 
municipiului Braşov 
şi în competenţele de 
administrare a 
consiliului local. 
 
2. Camera 

Deputaților 

4.  Art.1 – Prin derogare de la dispoziţiile 
art.31 alin.(2) din Legea nr.45/2009, privind 

Art.1 – Prin derogare de la dispoziţiile art.31 
alin.(2) din Legea nr.45/2009 privind 

1. Se propune 
eliminarea formei 

Camera 
Deputaților 
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oraganizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-
Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare 
din domeniile agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare, cu modificările şi 
completările ulterioare, se aprobă transmiterea 
unui teren în suprafaţă de 11,45 ha, având 
datele de identificare prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta lege, din 
domeniul public al statului şi din administrarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
Gheorghe Ionescu-Şişeşti – Institutul Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă 
de Zahăr Braşov, în domeniul public al 
municipiului Braşov, Judeţul Braşov, în 
vederea realizării obiectivului de investiţie 
Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă 
Braşov 

oraganizarea şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-
Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare 
din domeniile agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare, cu modificările şi 
completările ulterioare, se aprobă transmiterea 
unui teren în suprafaţă de 11,45 ha, având datele 
de identificare prevăzute în anexa nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta propunere 
legislativă, din domeniul public al statului şi din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof 
şi Sfeclă de Zahăr Braşov, în domeniul public al 
municipiului Braşov, în vederea realizării 
obiectivului de investiţie „Construire Spital 
Clinic de Urgenţă Braşov” 
 

Autor: Grupul PNL 

adoptate de Senatul 
României. 
 
2. 

 


