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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind darea în administrarea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul 

public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti" " Institutul de Cercetare " Dezvoltare pentru 

Montanologie Cristian-Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare 
" Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas " Constanţa, în vederea 

realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România - S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului 
Sibiu" respectiv a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului 

Constanţa" 
 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind darea în administrarea 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în 
domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" " Institutul de Cercetare " Dezvoltare pentru 
Montanologie Cristian-Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare 
" Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Palas " Constanţa, în vederea 
realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România - S.A. a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului 
Sibiu" respectiv a obiectivului de investiţie "Varianta de ocolire a municipiului 
Constanţa", trimis cu adresa nr. PL x 564 din 4 noiembrie 2009 şi înregistrat cu nr. 
31/1019 din 5 noiembrie 2009. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege la 2 
noiembrie 2009.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 24 noiembrie 2009. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare darea în administrarea 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul 
public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti" " Institutul de Cercetare " Dezvoltare pentru Montanologie Cristian-
Sibiu, respectiv din administrarea Institutului de Cercetare " Dezvoltare pentru Creşterea 
Ovinelor şi Caprinelor Palas " Constanţa, în vederea realizării de către Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de 



investiţie "Varianta de ocolire a municipiului Sibiu" respectiv a obiectivului de investiţie 
"Varianta de ocolire a municipiului Constanţa". Realizarea unei artere ocolitoare a 
municipiului Sibiu care să preia traficul de tranzit, dar să fie şi un distribuitor al traficului 
la intrările şi ieşirile în şi din municipiu are implicaţii benefice atât pentru circulaţia 
rutieră, cât, mai ales, pentru viaţa oraşului. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.769 din 3 iulie 2009.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestei iniţiative legislative. 

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

 
                                 VICEPREŞEDINTE,                        SECRETAR, 
                                   Florin IORDACHE             Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier, Paul Şerban 
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