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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr. 32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din 

domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice “Gheorghe Ionescu – Șişeşti” – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare 

pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov , în domeniul public al 

municipiușui Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție “Construire Spital 

Clinic Regional de Urgență Brașov ” trimis  Comisiei juridice,juridice, de disciplină și 

imunități, spre dezbatere în fond, cu adresa nr. PL-x 644 din 20 octombrie 2020, 

înregistrată sub nr. 4c-13/994 din 21 octombrie 2020 şi Comisia pentru agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice cu adresa Plx 644 din 20 octombrie  

și înregistrat cu nr.  nr. 4c-5/517 din 21 octombrie 2020. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte 

din categoria legilor organice. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai Alexandru Badea 

PREŞEDINTE, 
       Adrian-Ionuț CHESNOIU 
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       Comisia Juridică, de   
      Disciplină  şi Imunităţi 
        Nr. 4c-13/994/2021 
 

                        Comisia pentru agricultură 
                        silvicultură,industrie alimentară 
                            Nr. 4c-5/406/2021 
 

 București 13 mai 2021 
    RAPORT COMUN 
 

asupra  proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 32/2018 privind transmiterea unei 
suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu – Șişeşti” – Institutul Național de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al 
municipiușui Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție “Construire Spital Clinic 

Regional de Urgență Brașov” 
(PL. x  644/2020) 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 95 şi 115 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi împreună cu 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară, au fost sesizate spre dezbatere în 

fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 32/2018 privind transmiterea unei 

suprafeţe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Ştiinţe 

Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu – Șişeşti” – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare 

pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov , în domeniul public al municipiului Brașov, pentru 

realizarea obiectivului de investiție “Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov”, 

trimis cu adresa nr. PL-x 644 din 20 octombrie 2020, înregistrată sub nr. 4c-13/994 din 21 

octombrie 2020 şi respectiv sub nr. 4c-5/517 din 21 octombrie 2020, la Comisia pentru 

agricultură, silvicultură, industrie alimentară. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

ulterioare, Camera Deputaţilor  este  Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa 

din 14 octombrie 2021, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia 

României, republicată. 

La întocmirea raportului, cele două Comisii au avut în vedere avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, nr. 802 din 12 august 2021, precum și avizul 

mixt al Consiliului Economic și Social înregistrat cu nr. 6180 din 24 iulie 2020. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 

32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din 



administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu -Șișești”-Institutul 

Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în 

domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție „Construire 

Spital Clinic Regional de Urgență Brașov”. Inițiativa legislativă vizează, în concret, eliminarea 

termenului „Regional” din denumirea obiectivului de investiție. 

Comisia pentru învăţământ și Comisia pentru sănătate au avizat favorabil iniţiativa 

legislativă. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 

examinat, în şedinţa desfășurată în sistem mixt din  data de 13 mai 2021 iniţiativa legislativă, 

expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul Consiliului Economic și 

Social, cu observaţii şi propuneri. La lucrările Comisiei, membrii acesteia și -au înregistrat 

prezența conform listei de prezență.  

Comisia pentru agricultură, silvicultură şi servicii specifice, au examinat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 20 aprilie 2021.  La lucrările Comisiei, membrii acesteia și -au 

înregistrat prezența conform listei de prezență.  

În urma dezbaterilor, cele două Comisii sesizate în fond, au hotărât cu unanimitate de 

voturi - să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere, Raportul de respingere a 

Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de 

teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice “Gheorghe Ionescu – Șişeşti” – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru 

Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea 

obiectivului de investiție “Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov”, întrucât 

justificarea prezentată în expunerea de motive are character superficial și nu probează existența 

unei motivații clare din partea autorităților asupra renunțării la sintagma “Regional”. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 
 
         PREŞEDINTE,                                                  SECRETAR,   
Mihai Alexandru BADEA                                   Ladányi László-Zsolt 
 
 

 
  PREȘEDINTE,              SECRETAR, 

       Adrian-Ionuț CHESNOIU                   Constantin BÎRCĂ 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,                                                            Consilierparlamentar,        
 Iuliana Cseke                                                                   Ionela Ghiveciu         
      

 


