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Către, 
   BIROUL PERMANENT AL 

   CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de lege privind 

transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din  administrarea 

Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi 

Ferate CFR-SA, în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea 

Consiliului Local al orașului Teiuș, județul Alba, trimis Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru transporturi și 

infrastructură pentru examinare pe fond, în procedură obişnuită cu adresa nr. 

Plx. 780 din 4 noiembrie 2015. 

 

 
 
 

Preşedinte, Preşedinte, 
Victor Paul DOBRE Mihai LUPU 
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R A P O R T   C O M U N 
 

asupra proiectului de lege privind transmiterea unui teren din domeniul 
public al statului și din  administrarea Ministerului Transporturilor, 
aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate CFR-SA, în 

domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al 
orașului Teiuș, județul Alba 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru 

transporturi și infrastructură au fost sesizate spre dezbatere în fond, în 

procedură obişnuită, asupra proiectului de lege privind transmiterea unui teren 

din domeniul public al statului și din  administrarea Ministerului Transporturilor, 

aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate CFR-SA, în domeniul 

public al orașului Teiuș și în administrarea Consiliului Local al orașului Teiuș, 

județul Alba, transmis cu adresa nr. Plx.780 din 4 noiembrie 2015 şi 

înregistrat cu nr.4c-6/425 din 9.11.2015, respectiv cu nr.4c-26/201 din 

9.11.2015. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 

Lege în şedinţa din 2 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor art.76 alin 

(2) din Constituţia României, republicată. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din 
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Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 

   avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.795/22.07.2015); 

   avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-

11/1402/17.11.2015) 

   nu are punct de vedere de la Guvern  

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unui 

teren din domeniul public  al statului și din administrarea Ministerului 

Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi ferate 

"C.F.R."-S.A., în domeniul public al orașului Teiuș și în administrarea consiliului 

local al orașului Teiuș, județul Alba. În orașul Teiuș, județul Alba, în baza 

Decretului Lege nr.61/1990, privind vânzarea de locuințe construite din 

fondurile statului către populație, locuințele de serviciu CFR au fost cumpărate 

de la Societatea Comercială Flips S.A. Alba.  

Potrivit prevederilor art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, examinarea 

proiectului de lege a avut loc în şedinţe separate. 

Comisia pentru administraţie, publică şi amenajarea teritoriului şi-a 

desfăşurat lucrările în data de 2 februarie 2016. Din numărul total de 23 

membri ai Comisiei au participat la şedinţă 19 deputaţi.  

Comisia pentru transporturi și infrastructură şi-a desfăşurat lucrările  în 

data de 15 decembrie 2015. Din numărul total de 23 membri ai Comisiei au 

participat la şedinţă 21 deputaţi. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare în calitate de invitaţi: domnul Ion Aurel Stanciu, Secretar de Stat în 

cadrul Ministerului Transporturilor și doamna Carmen Pop, șef serviciu 

Departamentul Relația cu Parlamentul în cadrul Ministerului Transporturilor. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 

celor două Comisii au hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea, 

proiectului de lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
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statului și din  administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea 

Companiei Naționale de Căi Ferate CFR-SA, în domeniul public al orașului Teiuș 

și în administrarea Consiliului Local al orașului Teiuș, județul Alba. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

                        

 

Preşedinte Preşedinte 

Victor Paul DOBRE Mihai LUPU 

 

 

SECRETAR, SECRETAR, 

Constantin AVRAM Constantin GĂLAN 

 

 
Sef serviciu, Sofia Chelaru 
Consilier parlamentar, Elena Hrincescu       Expert parlamentar, Monica Gabriela Tudor 
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