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     RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.41/2007 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 judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru 
realizarea obiectivului " Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" 

 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea 
legislativă privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2007 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 judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului" Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav", 
trimisă cu adresa nr. Pl-x 650/2015 din 12 octombrie 2015, înregistrată sub nr.4c-11/1196 din 
13 octombrie 2015, respectiv nr. 4c-4/471 din 13 octombrie 2015. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa legislativă în şedinţa 
din 6 octombrie 2015. 

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

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat negativ 

iniţiativa legislativă în şedinţa din 13 octombrie 2015. 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură avizat favorabil propunerea legislativă în 

şedinţa din 20.10.2015 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a  avizat negativ propunerea 

legislativă în şedinţa din  27 octombrie 2015. 
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Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 9308/DRP/22.10.2015 
precizează că nu susţine adoptarea propunerii legislative în forma prezentată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  modificarea alin. (4) al art. 2 din 
OUG nr. 41/2007 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 judeţului Braşov şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional Braşov-
Ghimbav”, prin prelungirea termenului de 5 ani la 15 ani, întrucât realizarea aeroportului nu a 
fost finalizată până la data de 6 iunie 2014, aşa cum era stipulată în actul normativ de bază. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice au examinat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 27 octombrie 2015. La 
dezbaterea propunerii legislative a participat în calitate de invitat din partea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale domnul Daniel Botănoiu, secretar de stat.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii au 
hotărât cu unanimitate de voturi respingerea propunerii legislative întrucât un proiect de lege 
cu obiect de reglementare similar a fost adoptat de comisii şi de plen. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat această iniţiativă 
legislativă în şedinţa din 27 ianuarie 2016.  

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să propună plenului Camerei Deputaţilor un Raport de respingere a  propunerii legislative 
privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 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 judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Braşov, pentru realizarea obiectivului " Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav". 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice. 
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