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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului
"Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi" (PL-x 611/2009) şi asupra proiectului de Lege
privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea
Aeroportului Internaţional Iaşi" (PL-x 621/2009)

1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, prin adresele nr. PLx 611/15 decembrie 2010 şi PL-x 621/15 decembrie 2010, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate, spre dezbatere şi
avizare, în fond, cu proiectul de Lege privind transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului
"Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi" şi proiectul de Lege privind transmiterea unor suprafeţe
de teren pentru realizarea proiectului "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi".

În conformitate cu prevederile art. 67 alin. (3) şi art. 68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, în
cazul în care mai multe iniţiative legislative au acelaşi obiect de reglementare se întocmeşte un singur raport.
Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile au analizat avizele primite de la Comisia pentru industrii şi
servicii, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic şi avizul Consiliului Legislativ, precum şi Punctul de vedere al Guvernului.
Proiectele de lege au ca obiect de reglementare transmiterea unor suprafeţe de teren pentru realizarea proiectului
„Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi” în scopul asigurării cerinţelor optime de transport
pasageri şi marfă în contextul intensificării activităţilor economico-sociale din zona Moldovei.
2. La lucrări au fost prezenţi 48 deputaţi din totalul de 58 membri ai Comisiilor.
La dezbaterea proiectelor de lege au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: domnul Andrei Gheorghe Kiraly – secretar de stat în cadrul
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; domnul Marius Martinescu – secretar de stat în cadrul
Ministerului Administraţiei şi Internelor; domnul Dănuţ Apetrei – secretar de stat, domnul Badiu Aurel Florentin –
director şi doamna Roman Elena – consilier juridic în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; domnul
Dumitru Simionescu - vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”; doamna
Dinicuţu Florina – director în cadrul Agenţiei Domeniilor Statului.
3. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat PL-x 611/2009 în şedinţa din 8 decembrie 2009.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins PL-x 621/2009 în şedinţa din 8 decembrie 2009.
4. În raport de obiectul şi conţinutul lor, proiectele de lege fac parte din categoria legilor organice, potrivit
prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată.

2

5. În urma dezbaterii, în şedinţele din 16, 23 februarie şi 02 martie 2010, în temeiul art. 68 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au propus, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea PL-x
611/2009, cu amendamentele admise din Anexă, şi respingerea PL-x 621/2009.

PREŞEDINTE
Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU

PREŞEDINTE
Prof. univ. dr. Valeriu TABĂRĂ

SECRETAR
Mihai RADAN

SECRETAR
Vasile MOCANU

Expert
Ioana Florina Mînzu

Consilier – Şef serviciu
Anton Păştinaru
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ANEXĂ

I. Amendamente admise
Nr.
crt.
1.

2.

Text
adoptat de Senat
PL-x 611/2009
Titlul Legii: Lege privind transmiterea unor
suprafeţe de teren pentru realizarea
proiectului „Dezvoltarea şi modernizarea
Aeroportului Internaţional Iaşi”
Art. 1 – (1) Prin derogare de la dispoziţiile art.
31 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 unor suprafeţe de teren, având
datele de identificarea prevăzute în anexa nr. 1
la prezenta lege, din domeniul public al statului
şi din administrarea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
– Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
Creşterea Bovinelor Dancu Iaşi, judeţul Iaşi, în
domeniul public al judeţului Iaşi şi în
administrarea Consiliului judeţean Iaşi, pentru
realizarea
obiectivului
„Dezvoltarea
şi
modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi”.

Text propus de Comisiile reunite
(autorul amendamentului)

Motivare

Text nemodificat.
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 suprafeţelor de
teren, având datele de identificare prevăzute în anexa
nr. 1, din domeniul public al statului şi din
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu - Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare
- Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu Iaşi,
judeţul Iaşi, în domeniul public al judeţului Iaşi şi în
administrarea Consiliului Judeţean Iaşi, pentru
realizarea obiectivului „Dezvoltarea şi modernizarea
Aeroportului Internaţional Iaşi”.
Autori: Deputat Anghel Stanciu
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
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Completarea este
necesară pentru
acurateţe
legislativă.

3.

(2) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute
la alin. (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.
Art. 2 – La finalizarea lucrărilor de construire a
aeroportului, pistele de decolare, aterizare, căile
de rulare şi platformele pentru îmbarcaredebarcare situate pe acesta, precum şi terenurile
pe care sunt amplasate intră de drept în
domeniul public al statului, potrivit pct. I.25 din
anexa la Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare.

Text nemodificat.

Art. 2 - (1) Se aprobă transmiterea unui teren, având Completarea este
datele de identificare prevăzute în anexa nr.2, din necesară pentru
domeniul privat al statului şi din administrarea claritate.
Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi din
concesiunea Societăţii Comerciale „AGROIND
Holboca” - S.A., în domeniul public al statului şi în
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
,,Gheorghe Ionescu - Siseşti" - Staţiunea de
Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor
Dancu laşi.
(2) Contractul de concesiune nr. 18/2002, încheiat Completarea este
între Agenţia Domeniilor Statului şi Societatea necesară pentru
Comercială „AGROIND Holboca” - S.A., având ca claritate.
obiect terenul prevăzut la alin. (1), se modifică în mod
corespunzător, conform legislaţiei în vigoare.
Completarea este
necesară pentru a
asigura
realizarea
procesul
de
predare
şi
preluare
a
Autori: Deputat Anghel Stanciu
terenului, astfel
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport încât
actul
normativ să îşi
producă efectele.

(3) Predarea - preluarea terenului prevăzut la alin.
(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.
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4.

Art. 3 – (1) Se aprobă transmiterea unui teren,
având datele de identificare prevăzute în anexa
nr. 2 la prezenta lege, din domeniul privat al
statului şi din administrarea Agenţiei
Domeniilor Statului, în domeniul public al
statului şi în administrarea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu - Siseşti"
– Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
Creşterea Bovinelor Dancu Iaşi.

Art. 3 – La finalizarea lucrărilor de construire a
aeroportului, pistele de decolare, aterizare, căile de
rulare şi platformele pentru îmbarcare – debarcare
situate pe acesta şi realizate potrivit obiectivului
menţionat la art. 1 alin. (1), precum şi terenurile pe
care sunt amplasate intră de drept în domeniul public
al statului, potrivit pct. I.25 din anexa la Legea nr.
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare.

(2) Contractul de concesiune nr. 18/2002
încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi
Autori: Deputat Anghel Stanciu
S.C. Agroind Holboca-S.A., având ca obiect Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
terenul prevăzut la alin. (1), se modifică în mod
corespunzător, conform legislaţiei în vigoare.

5.

(3) Plata despăgubirilor şi daunelor solicitate de
S.C. Agroind Holboca - S.A. ca urmare a
rezilierii contractului de concesiune nr. 18/2002
se va suporta de la bugetul judeţului Iaşi.
Art. 4 – 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

Textul
este
preluat
din
proiectul iniţiat
de Guvern.
Considerăm
renumerotarea
necesară având
în vedere unele
considerente de
natura legislativă
şi de elaborare a
actelor
normative
ridicate
de
reprezentanţii
Ministerului
Justiţiei.
Precizarea
obiectivului este
importantă
pentru a evita
orice confuzie cu
privire la situaţia
juridică
a
terenurilor
în
cauză.

Art. 4 – Numărul curent 34 din anexa nr. 3 la Modificarea este
cu
Legea nr. 45/2009, cu modificările ulterioare, se conformă
avizul
modifică în mod corespunzător.

Consiliului
Legislativ şi face
Autori: Deputat Anghel Stanciu
referire directă la
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport poziţia 34 din
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Anexa 3 a Legii
nr.
45/2009
privind
organizarea
şi
funcţionarea
Academiei
de
Ştiinţe Agricole
şi
Silvice
"Gheorghe
Ionescu - Siseşti"
şi a sistemului de
cercetare
dezvoltare
din
domeniile
agriculturii,
silviculturii
şi
industriei
alimentare,
în
care
este
prevăzută
staţiunea
de
cercetare
–
dezvoltare
din
administrarea
căreia se transmit
suprafeţele
de
teren.

modificările şi completările ulterioare, se
modifică în mod corespunzător.

6.
7.

Art. 5 – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă
din prezenta lege.
Anexa nr. 1
Anexa nr.1 este reprodusă la pagina 9 din
prezentul raport

Text nemodificat.
Text nemodificat.
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8.

Anexa nr. 2
Anexa nr.2 este reprodusă la pagina 10 din
prezentul raport.

Modificarea este
necesară pentru a
corecta o eroare
materială
Autori: Deputat Anghel Stanciu
cuprinsă în textul
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport iniţial al Anexei
nr. 2 şi semnalată
de reprezentanţii
ADS şi ai ASAS.
În cazul, tarlalei
4/1,
numerele
corecte
ale
parcelelor ce vor
face
obiectul
transferului sunt
18/1 (24,3 ha),
respectiv
18/2
(1,28 ha).

Anexa nr. 2, modificată, se regăseşte la pagina 11
din prezentul raport.
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Anexa nr. 1
Datele de identificare
a suprafeţelor de teren care se transmit din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu
Iaşi, judeţul Iaşi, în domeniul public al judeţului Iaşi şi în administrarea Consiliului Judeţean Iaşi
Locul
unde este
situat
imobilul

Persoana juridică de la care se
transmite imobilul

Persoana
juridică la
care se
transmite
imobilul

Caracteristicile tehnice ale
imobilului

Poziţia din inventarul
bunurilor aparţinând
domeniului public al
statului

Extravilan
comuna
Holboca,
judeţul
Iaşi

Statul român, din administrarea
Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice ,,Gheorghe IonescuŞişeşti" - Staţiunea de CercetareDezvoltare pentru Creşterea
Bovinelor Dancu Iaşi

Judeţul Iaşi,
în
administrarea
Consiliului
Judeţean Iaşi

- Suprafaţa = 119,6643 ha
- Categoria de folosinţă:
agricol
T 1 A2 = 89,10 ha
T 34, A 694, A 693, DE
700,
DE
699,
DE3=21,5643 ha T33 A
691=9 ha

116,223

Intravilan
municipiul
Iaşi

Statul român, din administrarea
Academiei de Ştiinţe Agricole şi
Silvice ,,Gheorghe IonescuŞişeşti" - Staţiunea de CercetareDezvoltare pentru Creşterea
Bovinelor Dancu Iaşi

Judeţul Iaşi,
în
administrarea
Consiliului
Judeţean Iaşi

- Suprafaţa = 18,114 ha
- Categoria de folosinţă:
agricol
T 111, A 4356, T 111, A
4360=15,0140 ha, T1 15,
NGI,
P4433=2,16 ha
P4434=0,91 ha
P4435=0,03 ha

116,223
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Anexa nr. 2

Datele de identificare
a suprafeţei de teren care se transmite din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului
în domeniul public al statului şi în administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
- Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu Iaşi, judeţul Iaşi
Locul unde este
situat imobilul

Persoana juridică de
la care se transmite
imobilul

Persoana juridică la
care se transmite
imobilul

Caracteristicile tehnice ale
imobilului

Comuna Ţuţora,
judeţul Iaşi

Statul român, din
administrarea
Agenţiei Domeniilor
Statului, în
concesiunea SC
Agroind HolbocaS.A.

Statul român, în
administrarea
Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice
,,Gheorghe IonescuSiSeşti" - Staţiunea
de CercetareDezvoltare pentru
Creşterea Bovinelor
Dancu Iaşi

- Suprafaţa =143,03 ha
- Categoria de folosinţă:
agricol
Tarla 4/1
Parcela 8/1 =24,3 ha,
Parcela 8/2 = l,28 ha
Tarla 5/1,
Parcela 9/1/1 =64,52 ha
Tarla 11/1,
Parcela 272/8=36,80 ha
Tarla 6/1
Parcela 30/2/1 = 16,13 ha
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Anexa nr. 2
Datele de identificare
a suprafeţei de teren care se transmite din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului
în domeniul public al statului şi în administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
- Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Dancu Iaşi, judeţul Iaşi
Locul unde este
situat imobilul

Persoana juridică de
la care se transmite
imobilul

Persoana juridică la
care se transmite
imobilul

Caracteristicile tehnice ale
imobilului

Comuna Ţuţora,
judeţul Iaşi

Statul român, din
administrarea
Agenţiei Domeniilor
Statului, în
concesiunea
Societăţii
Comerciale
„Agroind Holboca”S.A.

Statul român, în
administrarea
Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice
,,Gheorghe IonescuŞişeşti" - Staţiunea
de CercetareDezvoltare pentru
Creşterea Bovinelor
Dancu Iaşi, judeţul
Iaşi

- Suprafaţa =143,03 ha
- Categoria de folosinţă:
agricol
Tarla 4/1
Parcela l8/1 =24,30 ha,
Parcela l8/2 = l,28 ha
Tarla 5/1,
Parcela 9/1/1 =64,52 ha
Tarla 11/1,
Parcela 272/8=36,80 ha
Tarla 6/1
Parcela 30/2/1 = 16,13 ha
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II. Amendamente respinse

Nr.
crt.
1.

Text
adoptat de Senat
PL-x 611/2009
Art.
3
(3)
Plata
despăgubirilor şi daunelor
solicitate de S.C. „Agroind
Holboca - S.A. ca urmare a
rezilierii contractului de
concesiune nr. 18/2002 se va
suporta de la bugetul
judeţului Iaşi.

Text propus de Comisiile reunite
(autorul amendamentului)

Motivarea
autorului
amendamentului

Situaţiei contractului de
concesiune dintre Agenţia
Domeniilor Statului şi S.C.
AGROIND Holboca – S.A.
trebuie
să
fie
clar
reglementată în cuprinsul
acestui
act
normativ,
pentru realizarea în bune
condiţii a obiectivului
Autori: Deputat Anghel Stanciu propus. Astfel, propunem
să fie incluse în textul legii
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, mai multe modalităţi şi
tineret şi sport
opţiuni care se vor referi la
viitoarea încetare a acestui
contract de concesiune.

Art. 2 - (3) Plata despăgubirilor şi a
eventualelor daune solicitate de S.C
AGROIND Holboca S.A ca urmare a
denunţării unilaterale, modificării
sau
rezilierii
contractului
de
concesiune nr. 18/2002, se va suporta
de la bugetul judeţului Iaşi.
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Motivarea
Comisiei
Plata despăgubirilor
şi a eventualelor
daune
se
face
oricum
conform
prevederilor
din
contract.

