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  Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 
   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Proiectului de Lege privind 

transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi 
Ferate C.F.R. - S.A. în domeniul public al municipiului Brad şi al comunelor Şoimuş, 
Luncoiu de Jos, Vălişoara şi Băiţa, trimis Comisiei pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului şi Comisiei pentru transporturi și infrastructură  pentru 
examinare pe fond, în procedură obișnuită cu adresa nr. Plx. 536 din 25 octombrie 2021. 

 
 

PREŞEDINTE, PREȘEDINTE, 
Simona BUCURA-OPRESCU  Ciprian Constantin ȘERBAN 
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RAPORT COMUN 
 

asupra Proiectului de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul 
public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. în 
domeniul public al municipiului Brad şi al comunelor Şoimuş, Luncoiu de Jos, 

Vălişoara şi Băiţa  
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru transporturi și infrastructură, au 
fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obișnuită asupra Proiectului de Lege 
privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în 
administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. în domeniul public al municipiului Brad şi al 
comunelor Şoimuş, Luncoiu de Jos, Vălişoara şi Băiţa, transmis cu adresa nr. Plx.536 din 
25 octombrie 2021 și înregistrat cu nr.4c-7/557 din 3 noiembrie 2021, și respectiv cu nr. 4c-
4/175 /2021. 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
şedinţa din 18 octombrie 2021, în condițiile articolului 115 alineatul (5) din Constituția 
României, republicată. 
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  Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 
Constituţia României, republicată şi ale art.91 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 
 La întocmirea prezentului raport comun Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului şi Comisia pentru transporturi și infrastructură au avut în 
vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ cu observații și propuneri (nr. 
588/22.07.2021 ) 

 Punctul de vedere negativ al Guvernului - adresa nr. 11015/22.11.2021 
  
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea transmiterii unor bunuri 
imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor 
şi Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. în 
domeniul public al municipiului Brad şi al comunelor Şoimuş, Luncoiu de Jos, Vălisoara şi 
Băiţa. Intervenţiile legislative sunt argumentate în Expunerea de motive prin faptul că 
primăriile Brad, Şoimuş, Luncoiu de Jos, Vălisoara şi Băiţa, existente pe ruta liniei 
feroviare abandonate, sunt pregătite să iniţieze un proiect de anvergură, de interes regional, 
pentru dezvoltarea unui traseu turistic ecologic, inclusiv cu resurse financiare din fonduri 
europene. În acest sens, se precizează că obiectivul asumat de către administraţiile locale 
este conform strategiei europene în ce priveşte ecologizarea şi mobilitatea verde. Pentru 
viabilitatea acestui proiect, este necesar transferul terenurilor aferente fostei linii feroviare 
în domeniul public al municipiului Brad şi al comunelor Şoimuş, Luncoiu de Jos, Vălişoara 
şi Băiţa, respectiv în administrarea consiliilor locale aferente unităților administrativ-
teritoriale respective. 

Potrivit prevederilor art.62 si 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare, examinarea proiectului de lege a avut loc în 
şedinţe separate. 

Comisia pentru transporturi și infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în data de 9 
noiembrie 2021. La lucrările Comisiei pentru transporturi și infrastructură deputații au 
fost prezenți conform listei de prezență.  

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a desfăşurat 
lucrările în data de 14 decembrie 2021. La lucrările Comisiei pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la lucrările Comisiei pentru 
administrație publică  și amenajarea teritoriului  a participat în  calitate de invitat domnul 
Sandor Gabor, Secretar de stat -Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. 
 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii sesizate în 
fond au hotărât, cu majoritate de voturi să propună plenului Camerei Deputaților 
adoptarea Proiectului de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul 
public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A. în domeniul public al 
municipiului Brad şi al comunelor Şoimuş, Luncoiu de Jos, Vălişoara şi Băiţa. 
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În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 
legilor organice. 

 
 

PREŞEDINTE 
Simona BUCURA-OPRESCU 

PREŞEDINTE  
Ciprian Constantin ȘERBAN 

 
SECRETAR 

Dumitru FLUCUȘ 

 
SECRETAR, 

Zacharie BENEDEK  
 

 
              Șef serviciu, Nicoleta Toma                                                                                                  
     Consilier parlamentar, Elena Hrincescu                                        Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor 
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