
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice 

                                       Bucureşti, 06.02.2014
                                      Nr. 4c-4/35 

 
Către,   
Comisia pentru administraţie publică, 
 amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  

 
AVIZ 

asupra propunerii legislative privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi 
din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, judeţul 
Ialomiţa, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, în vederea 

extinderii cimitirului situat în satul Manasia. 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, 
judeţul Ialomiţa, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, în 
vederea extinderii cimitirului situat în satul Manasia, transmisă cu adresa nr. Pl.x 582 din            
16 decembrie 2013  şi înregistrată sub nr.4c-4/604/17.12.2013. 
 Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.2 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 
 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.759/22.07.2013, a avizat favorabil propunerea legislativă 
sus menţionată. 
 Guvernul, prin adresa nr.2102/08.11.2013, nu susţine adoptarea propunerii legislative. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a 
dezbătut propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, 
şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, în vederea extinderii 
cimitirului situat în satul Manasia, în şedinţa din   4 februarie 2014.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât in unanimitate de voturi avizarea 
favorabilă, cu amendamente, a propunerii legislative sus menţionată. 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

Amendamentele admise sunt cuprinse în Anexa la aviz. 
 
 
           PREŞEDINTE,                           SECRETAR, 
 
         Nini SĂPUNARU                                  Costel ŞOPTICĂ 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Ioana Goţa       

ioana.gota
Original
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                                                                                                                                                                                                       ANEXA   

AMENDAMENTE  
la propunerea legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului 
în domeniul public al comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, în 

vederea extinderii cimitirului situat în satul Manaisa – (Pl.x 582/2013) 

Nr. 
crt. 

Text propunere legislativă 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 
  

Motivaţia amendamentului 

0 1 2 3 
1. Titlu lege: 

L E G E 
privind transmiterea unui teren din 

domeniul public al statului  
şi din administrarea Agenţiei Domeniilor 
Statului în domeniul public al comunei 

Manasia, judeţul Ialomiţa, şi în 
administrarea Consiliului Local al Comunei 

Manasia, judeţul Ialomiţa, în vederea 
extinderii cimitirului situat în satul Manaisa  
 

Titlu lege: 
L E G E 

privind transmiterea unui teren din 
domeniul public al statului  

şi din administrarea Agenţiei Domeniilor 
Statului în domeniul public al comunei 

Manasia, judeţul Ialomiţa, şi în 
administrarea Consiliului Local al 

Comunei Manasia, în vederea extinderii 
cimitirului situat în satul Manasia   

 
Comisia pentru agricultură   

 

2. Art. 1. – Prin derogare de la prevederile art. 10 
alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al 
acesteia, cu modificările ulterioare, se aprobă 
transmiterea unui teren situat în comuna 
Manasia, judeţul Ialomiţa, având datele de 
identificare prevăzute în anexa care face parte 
integrantă în prezenta lege, din domeniul public 
al statului şi din administrarea Agenţiei 
Domeniilor Statului în domeniul public al 
comunei Manasia şi în administrarea 
Consiliului Local al Comunei Manasia, în 

Art. 1. – Prin derogare de la prevederile art. 
9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietatea publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
aprobă transmiterea unui teren în suprafaţă 
de 5729 metri pătraţi situat în comuna 
Manasia, judeţul Ialomiţa, având datele de 
identificare prevăzute în anexa care face 
parte integrantă în prezenta lege, din 
domeniul public al statului şi din 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului 
în domeniul public al comunei Manasia şi în 
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vederea extinderii cimitirului situat în satul 
Manasia, comuna Manasia, judeţul Ialomiţa. 

administrarea Consiliului Local al Comunei 
Manasia, în vederea extinderii cimitirului 
situat în satul Manasia, comuna Manasia, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Comisia pentru agricultură   

3. Art. 2. – Schimbarea destinaţiei terenului 
prevăzut la art. 1 este interzisă şi se 
sancţionează potrivit legii.  
 

Nemodificat 
 

 

4. Art. 3. – Predare-preluarea terenului 
prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol 
încheiat între părţile interesate, în termen de 30 
de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi.  
 

Nemodificat 
 

 

5. Art. 4. – Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod 
corespunzător datele din evidenţa cantitativ 
valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor 
Publice, va opera modificarea anexei la 
Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru 
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor 
din domeniul public al statului, cu modificările 
şi completările ulterioare, în termen de 30 de 
zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.    
 

Art. 4. – Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod 
corespunzător datele din evidenţa cantitativ 
valorică şi, împreună cu Ministerul 
Finanţelor Publice, va opera modificarea 
anexei la Hotărârea Guvernului nr. 
1705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public 
al statului, cu modificările şi completările 
ulterioare, în termen de 30 de zile de la data 
intrarii în vigoare a prezentei legi.   
 
Comisia pentru agricultură   

 

 
 

 
 



 
                                                                                                          ANEXA  

 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
a terenului ce se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei 

Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, şi  în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia 

 
 
 

Locul unde 
este situat 

terenul   

Persoana 
juridică de la 

care se 
transmite 

terenul 

Persoana 
juridică la 

care se 
transmite 

terenul 

Datele de 
identificare 
a bunurilor 

care se 
transmit 

Suprafeţele 
care se 

transmit   
 

Poziţia din 
inventarul 
bunurilor 

aparţinând 
domeniului 

public al 
statului 

Comuna 
Manasia, 
judeţul 
Ialomiţa 

Domeniul 
public al 
statului şi 
administrarea 
Agenţiei 
Domeniilor 
Statului 

Domeniul 
public al 
comunei 
Manasia, 
judeţul 
Ialomiţa şi  
în 
administrare
a Consiliului 
Local al 
Comunei 
Manasia 

 
 Teren cu 
categoria de 
folosinţă 
arabil situat 
în tarlaua 
103/1, 
parcela 686. 
 

 
 

5.729 m2  
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 


