
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

L E G E 
 
 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din 
proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei 
Naţionale a  Pădurilor – Romsilva în  proprietatea 
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor 
 

Camera Deputatilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
       Art. I.-  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.100 din  16 noiembrie 2004 privind trecerea unor terenuri 
forestiere din proprietatea publică a statului şi din administrarea 
Regiei Naţionale a  Pădurilor – Romsilva în  proprietatea 
Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.1073 şi 1073 bis din 18 
noiembrie 2004, cu următoarele  modificări şi completări:  
 
       1. Alineatul 6 al articolului 1 va avea următorul cuprins: 
      (6) Bunurile imobile aflate în patrimoniul Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva, care deservesc activitatea de gospodărire 
a fondului forestier atribuit Arhiepiscopiei Sucevei şi 
Rădăuţilor, identificate potrivit anexei nr.3, trec fără plată în 
proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, la valoarea 
înregistrată în evidenţele financiar-contabile, pe bază de 
protocol de predare-primire încheiat între părţi. 
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        2. La articolul 1, după alineatul (7) se introduc  
alineatele (8)-(10) cu următorul cuprins: 

 (8) Bunurile mobile care au deservit fondul forestier 
atribuit Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, conform 
inventarului din data de 18 noiembrie 2004, prevăzute în anexa 
nr.4, trec fără plată din proprietatea privată a Regiei Naţionale a 
Pădurilor – Romsilva în domeniul privat al statului şi în 
administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru 
Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor. 

  (9) Bunurile mobile prevăzute la alin.(8) trec în 
proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor şi se transmit 
pe bază de protocol de predare-primire, încheiat între Regia 
Naţională a Pădurilor - Romsilva şi Arhiepiscopia Sucevei şi 
Rădăuţilor, la valoarea înregistrată în evidenţele financiar-
contabile. 
    (10) Se transferă fără plată lucrări în curs de execuţie, 
studiile întocmite şi alte lucrări aferente acestor investiţii aflate 
în diverse stadii, al căror amplasament se află în suprafeţele 
prevăzute în anexa nr. 1. 

 
3. Articolul 5 va avea următorul cuprins: 
  Art.5. Anexele nr.1 – 4 fac parte integrantă din prezenta 

ordonanţă de urgenţă. 
 
Art.II. – Anexele nr. 1-3 la Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere 
din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor – Romsilva în proprietatea Arhiepiscopiei  
Sucevei şi Rădăuţilor se înlocuiesc cu Anexele  nr. 1-3 şi 
respectiv Anexa nr. 4 la prezenta lege.  

 
Art.III. – Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din 

prezenta lege. 
 
Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera 

Deputaţilor în şedinţa din 30 martie 2005, cu respectarea 
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prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constituţia 
României, republicată. 

 

 

p.PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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