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L E G E 
 

privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi 
din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, 
judeţul Timiş, în domeniul privat al statului şi în administrarea 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, 
precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al 
statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul 
Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 
municipiul Timişoara, judeţul Timiş, şi în administrarea Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş 

 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 

Art. 1. – În conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 
privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
cu art. 46 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă trecerea 
terenurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului şi din administrarea 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele 
Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul privat 
al statului şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
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Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, 
judeţul Timiş. 

 
Art. 2. – (1) Se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a terenurilor 

prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din 
proprietatea privată a statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” 
din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, şi în administrarea 
acesteia. 

(2) Terenurile prevăzute la alin. (1) constituie baza materială 
aferentă procesului de educaţie, cercetare şi formare profesională şi producţie 
agricolă pentru asigurarea unui proces de învăţământ modern şi pentru 
susţinerea activităţilor ştiinţifice, în actualul context european şi internaţional. 

 
Art. 3. – Bunurilor prevăzute la art. 2 nu li se poate schimba 

destinaţia şi nici nu pot fi înstrăinate sau concesionate. 
 
Art. 4. – (1) În situaţia încălcării dispoziţiilor art. 3, bunurile 

prevăzute la art. 2 trec de drept în proprietatea publică a statului. 
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), Guvernul, prin hotărâre, va 

modifica în mod corespunzător anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului  
nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Art. 5. – (1) Ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor prezentei 

legi Guvernul, prin hotărâre, va modifica anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului 
nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Transferul drepturilor de proprietate a terenurilor menţionate 
mai sus sunt scutite de taxe pentru publicitatea imobiliară. 

 
Art. 6. – Prezenta lege intră în vigoare: 
a) la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, în ceea ce priveşte art. 1; 
b) la 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, în ceea ce priveşte art. 2 – 5. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată. 
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