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AVIZ
asupra proiectul de Lege privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă de
1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şişeşti” – Institutul de Cercetare
– Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor – Palas, judeţul Constanţa,
în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii
Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii „Varianta de
ocolire a municipiului Constanţa”
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi
servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru agricultură,
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisiei juridice, de disciplină
şi imunităţi care sunt sesizate în fond cu proiectul de Lege privind transmiterea unor
terenuri în suprafaţă de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şişeşti” –
Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor – Palas,
judeţul Constanţa, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură
şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi
şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii „Varianta de
ocolire a municipiului Constanţa”, trimis cu adresa PLx. 387 din 21 octombrie 2013.
Senatul a adoptat propunerea legislativă în sedinţa din 16 octombrie 2013.
Consiliul Legislativ cu adresa nr. 877/13.08.2013 a avizat favorabil proiectul
de Lege, cu unele propuneri şi observaţii.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare transmiterea unor terenuri în
suprafaţă de 1.782 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şişeşti” – Institutul de
Cercetare – Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor – Palas, judeţul
Constanţa, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi
Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii „Varianta de
ocolire a municipiului Constanţa”.
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Examinarea proiectului de lege a avut loc în sedinţa comisiei din data de
30.10.2013.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi
avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.
În conformitate cu prevederile art. 75 din Constituţia României, republicată,
Camera Decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor.

PREŞEDINTE,
Iulian Iancu

Consilier parlamentar: Viorela Gondoş
Consilier parlamentar: Cristina Donea
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