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Către,  

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 
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", trimis cu adresa nr. PLx. 618 din 28 septembrie 2015. 

 

PREŞEDINTE,     VICEPREŞEDINTE,   

Nini SĂPUNARU    Ciprian-Nicolae NICA 
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     RAPORT COMUN 
asupra proiectului de lege 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" 
(PLx. 618/2015) 

 

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 proiectul de Lege 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", trimis cu adresa nr. PLx. 618 din 28 septembrie 2015, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi sub nr.4c-11/1142 din 29 septembrie 2015 şi la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice  sub nr. 4c-4/441 din 29 septembrie 2015. 
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Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 22 septembrie 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.  

La întocmirea raportului comun comisiile au avut în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 796/22.07.2015, cu observaţii şi propuneri; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  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 conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi au examinat acest proiect de lege în şedinţa din 12 octombrie 2015.  

Conform listei de prezenţă la şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 25 deputaţi din 

totalul de 26 membri ai acesteia.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de 

lege în şedinţa din 13 octombrie 2015. La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice au fost prezenţi 34 deputaţi din totalul de 36 membri ai acesteia.  

La dezbateri a participat, în calitate de invitat din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

domnul Cosmin Cristian, secretar de stat şi domnul Daniel Marinescu, director. 
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În urma examinării proiectului de lege, a expunerii de motive, al avizelor Consiliului Legislativ si Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, precum şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, adoptarea proiectului de Lege 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", cu amendamentele admise  redate în anexa care face parte integrantă din prezentul 

raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

         
 

PREŞEDINTE,  

Nini SĂPUNARU 

VICEPREŞEDINTE, 

Ciprian Nicolae NICA 

 

SECRETAR, 

Costel ŞOPTICĂ 

SECRETAR, 

Sorin Constantin STRAGEA 

 
                                                                                                 
 
 

 
Consilier  parlamentar, 

Anton Păştinaru, 
 

Şef serviciu, 
Ciprian Bucur 

 
 

Consilier parlamentar, 
Roxana David 
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 ANEXĂ 
 AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma dezbaterii, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   

Nr.  
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor 
0 1 2 3 
1.  LEGE 

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” 

Nemodificat  

2.  Art.1.- (1) Se aprobă transmiterea unui teren, 
având datele de identificare prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din prezenta lege, 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”. 
(2) Predarea-preluarea terenului prevăzut la 
alin.(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  
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3.  Art.2.- (1) La finalizarea lucrărilor de construire a 
aeroportului, pistele de decolare, aterizare, căile de 
rulare şi platformele pentru îmbarcare-debarcare 
situate pe acestea, precum şi terenurile pe care sunt 
amplasate intră de drept în domeniul public al 
statului, potrivit pct.I.25 din anexa la Legea 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Suprafaţa de teren prevăzută în anexă se 
utilizează exclusiv pentru realizarea obiectivului 
„Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav.” 
(3) Suprafaţa de teren prevăzută în anexă nu 
poate fi trecută în proprietate privată. 
(4) În cazul nerealizării obiectivului „Aeroport 
Internaţional Braşov-Ghimbav”, în termen de 10 
ani, suprafaţa de teren prevăzută în anexă revine 
de drept în domeniul public al statului şi în 
administrarea Institutului Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr 
Braşov, judeţul Braşov. 

Nemodificat  

4.  Art.3.- (1) Suprafaţa de teren care rămâne în 
administrarea Institutului Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr 
Braşov, judeţul Braşov, se va diminua cu suprafaţa 
de teren transmisă potrivit art. 1. 
 
 
(2) Legea nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu - Şişeşti” şi a 

Art.3.- Suprafaţa de teren care rămâne în 
administrarea Institutului Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi 
Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, se 
va diminua cu suprafaţa de teren transmisă 
potrivit art. 1. 
 
(2) Se elimină. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Legea 45/2009 a 
fost modificată 
corespunzător OUG 
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sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică 
în mod corespunzător. 
 

Autori:  
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
Comisia pentru agricultură  

nr.41/2007, aprobată 
prin Legea nr. 
197/2009. 

5.  Titlul Anexei : 
 

Datele de identificare 
a suprafeţei de teren care se transmite 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 „T” 

 

 
 

Datele de identificare 
a suprafeţei de teren care se transmite 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 
 

Autor:  
Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

 

 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativa. 

6.  Anexa  Nemodificată  
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ANEXĂ 
DATELE DE IDENTIFICARE 

a suprafeţei de teren care se transmite 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  
 

 
 

 
 

Locul unde este situat 
imobilul 

Persoana juridică de la care se 
transmite imobilul 

Persoana juridică la care se 
transmite imobilul 

Caracteristicile tehnice ale 
imobilului 

Poziţia din inventarul 
bunurilor aparţinând  
domeniului public al 

statului 
Oraşul Ghimbav, 
 judeţul Braşov 

Statul român, din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de 
Zahăr Braşov, judeţul Braşov 

Judeţul Braşov, în 
administrarea Consiliului 
Judeţean Braşov 

Suprafaţa terenului = 200 ha 
Parcelele A 97, A 99, A 133/2 

104.651  
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