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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al 

statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi 
Vinificaţie Odobeşti, judeţul Vrancea, în domeniul public al statului şi administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov 

(PLx.313/2017) 
 

 

 În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa 
nr. PLx.313 din 03 octombrie 2017, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit, 
spre avizare, proiectul de Lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi 
din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Odobeşti, 
judeţul Vrancea, în domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, judeţul Ilfov. 

Proiectul de lege a fost dezbătut în Comisie în şedinţa din 11 octombrie 2017. 
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a hotărât să emită aviz favorabil cu 

amendamente admise din Anexa 1 asupra proiectului de lege menţionat. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice.   
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            Anexa 1 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat 
 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. Art.4. – Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale și Ministerul 
Educației Naționale împreună cu 
Ministerul Finanțelor Publice, vor supune 
spre adoptare Guvernului un proiect de 
hotărâre pentru modificarea în consecință 
a anexelor nr. 3 și 8 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1705/2006 pentru 
aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, 
cu modificările și completările ulterioare.  

Art.4. – Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale și Ministerul Cercetării 
și Inovării împreună cu Ministerul 
Finanțelor Publice, vor supune spre 
adoptare Guvernului un proiect de hotărâre 
pentru modificarea în consecință a anexelor 
nr. 3 și 8 la Hotărârea Guvernului nr. 
1705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public 
al statului, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Institutele sunt 
în subordonarea 

MCI 

2. Anexa  
proiect de Lege 

Anexa proiectului de Lege, adoptată de 
Senat, se înlocuieşte cu Anexă  

Anexa este 
corectată 

 
                                   Anexa 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a suprafeței de teren care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea 

Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Odobești, județul Vrancea, în 
domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 

pentru Fizica Pământului, județul Ilfov 
 
 
 

Locul unde este 
situat imobilul 

Persoana juridică 
de la care se 

transmite imobilul  

Persoana juridică 
la care se 

transmite imobilul 
 

Caracteristicile 
tehnice ale 
imobilului  

Poziția din 
inventarul 
bunurilor 
aparținând 

domeniului public 
al statului  

Oraș Odobești, 
județul Vrancea 

Statul român din 
administrarea 
Stațiunii de 
Cercetare-

Dezvoltare pentru 
Viticultură și 
Vinificație 

Odobești, județul 
Vrancea 

Statul român în 
administrarea 

Institutului 
Național de 
Cercetare-

Dezvoltare pentru 
Fizica Pământului, 

județul Ilfov 

T 96 
 

1. P 2672-0,16 ha 
2. P 2683-0,03 ha 

Total -0,19 ha 

 
 
 

 MFP 107930 
pațial  

 


