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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafeţe 
de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de 
Zahăr Braşov, în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov, 

în scopul construirii unui campus universitar  
(PL-x 59/25 februarie 2008) 

 

  1. Cu adresa nr. PL-x 59 din 25 februarie 2008, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere şi avizare, în fond, cu proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din 
administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, în administrarea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru Universitatea "Transilvania" din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar (PL-x 
59/25 februarie 2008). 

La întocmirea raportului, comisiile au analizat avizul Consiliului Legislativ şi avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea 

Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de zahăr Braşov, în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului pentru Universitatea „Transilvania” din Braşov în scopul construirii unui campus universitar, prin derogare de la dispoziţiile art. 
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223 şi 224 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare - dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  
3. La lucrările Comisiilor au participat 47 deputaţi din totalul de 51 membri ai comisiilor. În baza art. 54 şi art. 55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi: domnul Töke István, secretar de stat în Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, domnul Nicolae Hristea, director general în  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi doamna 
Liliana Preoteasa, director general în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 
 4.  Potrivit prevederilor art. 75, alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92,  alin. (9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 20 februarie 2008. 
  5. În urma dezbaterilor, în şedinţa Comisiilor din 9 aprilie 2008, cu majoritatea voturilor celor prezenţi, se propune Plenului 
Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de Lege, cu amendamentele prezentate mai jos: 
   

A. AMENDAMENTE ADMISE 
 
Nr. 
crt. Text Ordonanţă de urgenţă Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

0 1 2 3 4 
1.  

 
 ______  

 
 
 

Titlul Legii: Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 3/2008 privind 
transmiterea unei suprafeţe de 
teren, proprietate publică a 
statului, din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă 
de Zahăr Braşov în administrarea 
Ministerului Educaţiei, Cercetării 

 
 
 
 
 

Nemodificat 
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şi Tineretului pentru Universitatea 
„Transilvania” din Braşov, în 
scopul construirii unui campus 
universitar 
 

2. ______  
 
 

ARTICOL UNIC.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 3 din 6 februarie 2008 privind 
transmiterea unei suprafeţe de teren, 
proprietate publică a statului, din 
administrarea Institutului Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof 
şi Sfeclă de Zahăr Braşov în 
administrarea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
pentru Universitatea „Transilvania” 
din Braşov, în scopul construirii unui 
campus universitar, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 101 din 8 februarie 2008.

ARTICOL UNIC.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 3 din 6 februarie 
2008 privind transmiterea unei 
suprafeţe de teren, proprietate 
publică a statului, din 
administrarea Institutului 
Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă 
de Zahăr Braşov în administrarea 
Universităţii „Transilvania” din 
Braşov, în scopul construirii unui 
campus universitar, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 101 din 8 februarie 
2008, cu următoarele 
modificări: 

Pentru 
facilitarea 
procesului 
legislativ 
privind 
transmiterea 
unei suprafeţe 
de teren între 
două instituţii de 
stat cu rol de 
administrare. 
Simplificarea 
procesului de 
elaborare a unor 
programe care 
folosesc fonduri 
europene. 

3.    
 
Titlul Ordonanţei de urgenţă: 
Ordonanţă de urgenţă privind 
transmiterea unei suprafeţe de 
teren, proprietate publică a 
statului, din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă 
de Zahăr Braşov în administrarea 

 
 
 

______  
 

1. Titlul  ordonanţei se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„Ordonanţă de urgenţă privind 
transmiterea unei suprafeţe de 
teren, proprietate publică a 
statului, din administrarea 
Institutului Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare pentru 
Cartof şi Sfeclă de Zahăr 
Braşov în administrarea 

Pentru 
facilitarea 
procesului 
legislativ 
privind 
transmiterea 
unei suprafeţe 
de teren între 
două instituţii de 
stat cu rol de 
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Ministerului Educaţiei, Cercetării 
şi Tineretului, pentru 
Universitatea ”Transilvania” din 
Braşov, în scopul construirii unui 
campus universitar 

Universităţii „Transilvania” din 
Braşov, în scopul construirii 
unui campus universitar” 
 
 
Autor: Comisiile 

administrare. 
Simplificarea 
procesului de 
elaborare a unor 
programe care 
folosesc fonduri 
europene. 

4.  
 
 
Art. 1. – (1) Prin derogare de la 
dispoziţiile art. 223 şi 224 din Legea 
nr. 290/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea unităţilor de cercetare-
dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii, industriei alimentare şi a 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” 
cu modificările şi completările 
ulterioare, se aprobă transmiterea 
unui teren în suprafaţă de 30 ha., 
proprietate publică a statului, având 
datele de identificare prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din 
prezenta ordonanţă de urgenţă, din 
administrarea Institutului Naţional de 
Cercetare Dezvoltare pentru Cartof şi 
Sfeclă de Zahăr Braşov, în 
administrarea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
pentru Universitatea 
„Transilvania” din Braşov, în 

 
 
 
 
 
 
 

______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Articolul 1, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 1. – (1) Prin derogare de la 
dispoziţiile art. 223 şi 224 din 
Legea nr. 290/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea 
unităţilor de cercetare-dezvoltare 
din domeniile agriculturii, 
silviculturii, industriei alimentare 
şi a Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti” cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
aprobă transmiterea unui teren în 
suprafaţă de 30 ha, proprietate 
publică a statului, având datele de 
identificare prevăzute în anexa 
care face parte integrantă din 
prezenta ordonanţă de urgenţă, 
din administrarea Institutului 
Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă 
de Zahăr Braşov în 
administrarea Universităţii  

 
 
 
Pentru 
facilitarea 
procesului 
legislativ 
privind 
transmiterea 
unei suprafeţe 
de teren între 
două instituţii de 
stat cu rol de 
administrare. 
Simplificarea 
procesului de 
elaborare a unor 
programe care 
folosesc fonduri 
europene. 
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scopul construirii unui campus 
universitar. 
 
 
(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 
ordonanţe de urgenţă. 
 

 
 
 
 

 
 

______ 

„Transilvania” din Braşov, în 
scopul construirii unui campus 
universitar. 
Autor: Comisiile  
 

Text nemodificat 

5. Art.2 – Anexa nr. 2 d) la Hotărârea 
Guvernului nr. 1882/2005 privind 
înfiinţarea unor institute naţionale de 
cercetare-dezvoltare agricolă prin 
reorganizarea unor institute de 
cercetare din agricultură, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 153 şi 153 bis din 17 
februarie 2006, ce conţine datele de 
identificare ale suprafeţelor de teren 
din domeniul public al statului care 
se dau în administrarea Institutului 
Naţional de Cercetare Dezvoltare 
pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr 
Braşov, se modifică. 
 
 
 

 
 
 

______ 
 
 

 
 
 

Text nemodificat 

 

6. ______ 
 
 

______ 
 

3. La Anexă, tabelul privind 
„Datele de identificare a 
suprafeţei de teren, proprietate 
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publică a statului, care se 
transmite din administrarea 
Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru 
Cartof şi Sfeclă de Zahăr 
Braşov în administrarea 
Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului, 
pentru Universitatea  
«Transilvania» din Braşov”, se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
(Tabelul se regăseşte în anexa 
care face parte integrantă din 
prezentul raport) 
 
Autor: Comisiile 

 
ANEXĂ 

 
Datele de identificare a suprafeţei de teren, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Institutului Naţional 

de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Universităţii „Transilvania” din Braşov 
 

Adresa unde este situată 
suprafaţa de teren 

Persoana juridică de la care se 
transmite suprafaţa de teren 

Persoana juridică la care se 
transmite suprafaţa de teren 

Caracteristicile tehnice ale 
terenului care se transmite 

Teren extravilan, situat în zona 
Bartolomeu, municipiul Braşov, 
judeţul Braşov 

Din domeniul public al statului şi 
din administrarea Institutului 
Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Cartof şi 
Sfeclă de Zahăr Braşov 

În domeniul public al statului şi 
în administrarea Universităţii 
„Transilvania” din Braşov 

Teren extravilan în suprafaţă de 
30 ha, potrivit 
tarlalelor/parcelelor cadastrele 
159/A1168/1 şi 156/A1170 (15 
ha de teren reprezentat de 
parcela 159/A1168/1 şi 15 ha de 
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teren reprezentat de parcela 
156A/A1170) 
Nr. M.F. 104.651 şi 105.043 

 
 
 
 

         PREŞEDINTE                  PREŞEDINTE 
      Prof. univ. dr. Petre POPEANGĂ                           Dr. Atilla KELEMEN 
 
 
 
 
           SECRETAR                   SECRETAR 
                   Mihai RADAN                        Vasile MOCANU 
 
 
 
 
    Consilier                      Consilier          
                  Vasile Năstăsescu                          Anton Păştinaru 
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