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Comisia pentru agricultură, silvicultură,  
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                                                              Bucureşti, 04.05.2009 
                                                              Nr.24/328 

 
RAPORT ÎNLOCUITOR 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 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” 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă cu proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 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”, transmis cu adresa nr.P.L. x 537 din 3 septembrie 
2007 şi înregistrat sub nr.24/388/04.09.2007.  

În şedinţa din data de 22 aprilie 2009 plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de lege la comisie în 
vederea reexaminării şi întocmirii unui raport suplimentar. 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementarea transmiterea unui teren în suprafaţă de 200 de hectare din domeniul public al 
statului şi din administrarea Institutului 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”.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ,  Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic şi al Comisiei pentru industrii şi servicii. 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 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 
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realizarea obiectivului „Aeroport Internaţional Braşov – Ghimbav” face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor 
art.73 din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, domnul Marian Hoinaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 27 de deputaţi, din totalul de 27 membri ai comisiei. 
Raportul Comisiei a fost adoptat  în unanimitate, în şedinţa din 04.05.2009 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 28 iunie 2007.  
Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor. 
În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege.  
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:  
  

Nr. 
crt. Text Ordonanţă  Text  Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) Motivarea 

amendamentelor 

0 1 3  4 
1.   Titlu legii 

LEGE  
pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului 
nr.41/2007 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 

Nemodificat   
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Consiliului Judeţean Braşov, 
pentru realizarea obiectivului 
„Aeroport Internaţional Braşov 

– Ghimbav” 
2.   ARTICOL UNIC.- Se aprobă 

Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2007 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, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.357 din 25 
mai 2007. 

ARTICOL UNIC.- Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2007 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, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.357 din 25 
mai 2007, cu următoarele 
modificări: 
Deputat: Valeriu Tabără – PD-L 
Deputat: Tinel Gheorghe – PD-L 
Deputat: Valeriu Steriu – PSD 
Deputat: Atilla Kelemen - 
UDMR 

 

3.  Titlu ordonanţei 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind transmiterea unei 
suprafeţe de teren din 

___________  

Nemodificat   
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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” 

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, 
având datele de identificare 
prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta 
ordonanţă de urgenţă, din 

_____________  

1. La articolul 1, alineatul 1 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Art.1. – (1) Se aprobă  
transmiterea unui teren, având 
datele de identificare prevăzute 
în anexa care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă 
de urgenţă, 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”. 
 

Articolele 223 şi 
224 din Legea 
nr.290/2002 au 
fost abrogate prin 
Legea nr.45/2009. 
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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 ordonanţe de 
urgenţă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
Deputat: Valeriu Tabără – PD-L 
Deputat: Constantin Chirilă – 
PD-L 

5.   
 
Art.2. – 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 proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu 

______________  

2. Articolul 2 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
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 
proprietatea publică şi regimul 
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modificările şi completările 
ulterioare.  

juridic al acesteia, 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 categoria proprietate 
privată. 
(4) În cazul nerealizării 
obiectivului „Aeroport 
Internaţional Braşov-
Ghimbav”, în termen de cinci 
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. 
 

Deputat: Valeriu Tabără – PD-L 
Deputat: Corneliu Olar – PD-L 
Deputat: Marian Avram – PD-L 
Deputat: Atilla Kelemen - 
UDMR 

 
 
 
Pentru a elimina 
eventualele 
interpretări. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.   
 _____________  3. La articolul 3, alineatul (2) 

se modifică şi va avea 
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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.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 
modifică în mod corespunzător. 

următorul cuprins: 
Art.3. – (1)  Nemodificat . 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Legea nr.45/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Academiei de Știinţe Agricole 
şi Silvice "Gheorghe Ionescu-
Șişeşti" şi a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, 
silviculturii şi industriei 
alimentare, se modifică în mod 
corespunzător. 
 
Deputat: Valeriu Tabără – PD-L 
Deputat: Valeriu Steriu – PSD 
Deputat: Atilla Kelemen 

 
 
Legea 
nr.290/2002 a fost 
abrogată de Legea 
nr.45/2009 

 

Comisia a propus aprobarea proiectului cu 27 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri. 
 

           PREŞEDINTE,                                                             SECRETAR, 
                                   Prof. Dr. Valeriu TABĂRĂ                                            Vasile MOCANU 
 
 
Intocmit, Consilier, Anton PĂŞTINARU 
                Expert , Gheorghe Adrian GOŢA 
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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, A133/2 

 

104.651 
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