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Către, 
BIROUL PERMANENT 

AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare vă înaintăm, alăturat  Raportul comun asupra Proiectului de 

Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.137 din 2011 privind transmiterea unor 

terenuri 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 şi în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov, transmis spre dezbatere în fond, 

Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisiei 

juridice, de disciplină și imunități cu adresa nr. PLx.  266  din 14 iunie 2021. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 

 
VICEPREȘEDINTE, 

Daniel-Sorin GHEBA 

PREȘEDINTE, 

Mihai-Alexandru BADEA 

  

 

gabriela.ciurea
Comisii
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RAPORT COMUN 
asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.137 din 2011 
privind transmiterea unor terenuri 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 şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, 
judeţul Braşov  
(PLx.266/2021) 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare  Comisia  pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, spre dezbatere în  
fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din Legea nr.137 din 2011 privind 
transmiterea unor terenuri 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 
şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov, transmis 
comisiilor cu adresa nr. PLx. 266/2021 din 14 iunie 2021. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat propunerea legislativă în şedinţa din 
9 iunie 2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia 
României, republicată şi ale art.91 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Consiliul Economic și Social cu avizul  nr. 4038/19.05.2021, a avizat nefavorabil proiectul 
de act normativ. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, conform avizului nr. 
338/18.05.2021.                                      

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, potrivit expunerii de motive, modificarea 
art.1 alin.(1) lit.a) din Legea nr.137/2011, în vederea transmiterii unui teren în suprafaţă de 18,15 ha 
din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Știinţe Agricole şi Silvice 
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„Gheorghe Ionescu-Șişeşti” - 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, judeţul Braşov, în vederea amenajării Centrului de Afaceri Braşov, 
infrastructură de inovare şi cercetare, infrastructură de cercetare în medicină şi recuperare, clinici, 
dispensare, spitale, baza conexă pentru situaţii de urgenţă, drumuri de acces, parcări şi construcţii 
conexe acestora. 

 În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare,  comisiile  au examinat proiectul de lege sus-
menţionat în şedinţe separate. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege în data de 22 iunie 
2021, în ședință desfășurată în sistem hibrid (fizic/online). 

La lucrările Comisiei juridice, deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu 

majoritate de voturilor, adoptarea proiectului de lege, în forma transmisă de Senat. 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a 

dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 24 iunie 2021. 
La dezbateri, în conformitate cu prevederile art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare a participat în calitate de invitat: 
domnul Gheorghe Ștefan, secretar de stat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Membrii Comisiei au fost prezenți la lucrări conform listei de prezență. 
În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii 

specifice a propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, adoptarea proiectului de lege, în forma 
adoptată de Senat. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea art.1 
alin.(1) din Legea nr.137 din 2011 privind transmiterea unor terenuri 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 şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov, în 
forma adoptată de Senat. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

 
VICEPREȘEDINTE, 
Daniel-Sorin GHEBA 

PREȘEDINTE, 
Mihai-Alexandru BADEA 

 
 

 

SECRETAR, 
Constantin BÎRCĂ 

SECRETAR, 
 László-Zsolt  LADÁNYI 

 
 

 

Șef serviciu, consilier parlamentar, Anton Păștinaru 
 
Consilier parlamentar, dr. Gabriela Amalia Ciurea 
 

Consilier parlamentar, Alina Grigorescu 
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