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Bucureşti, 28.06.2021  
 
 Către, 

 
  BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea Legii nr.282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul 

public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru 

Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul 

public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în 

vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului "Sistem 

integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ" transmis Comisiei pentru 

mediu şi echilibru ecologic, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 

Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii specifice  

pentru dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, cu adresa nr. PL.x 

168/2021 din 21 aprilie 2021. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

George-Cătălin 
STÂNGĂ 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai-Alexandru  
BADEA 

 

PREŞEDINTE, 
 

Chesnoiu Adrian-
Ionuţ 
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Bucureşti, 28.06.2021  
 

R A P O R T      C O M U N 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.282/2010 

privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi 

Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul 
public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul 
proiectului "Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul 

Neamţ" 
 

 În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

mediu si echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 

pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost 

sesizate, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, cu proiectul de Lege 

pentru modificarea Legii nr.282/2010 privind transmiterea unui teren din 

domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi 

Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman, judeţul 

Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul 

proiectului "Sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ", 

transmis cu adresa nr. PL. x 168/2021  din 21 aprilie 2021, înregistrat cu nr. 
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4c-8/187 din 26 aprilie 2021,  nr. 4c-11/353 din 27 aprilie 2021, respectiv nr. 

4c-5/403 din 21 aprilie 2021. 

 Senatul, în calitate de Primă Cameră Sesizată, a adoptat proiectul de 

lege în şedinţa din 19  aprilie 2021. 

 Consiliul Economic ș i Social cu avizul  nr. 2244/05.03.2021, a avizat 

nefavorabil proiectul de act normativ. 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil  propunerea legislativă, cu 

observații și propuneri,  conform avizului nr. 131/19.03.2021. 

 Comisia pentru administraț ie publică ș i amenajarea teritoriului a avizat 

favorabil proiectul de lege (nr. 4c-7/180/18.05.2021). 

 Comisia pentru transporturi și infrastructură a avizat favorabil proiectul de 

lege (nr. 4c-4/90/10.06.2021). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea titlului şi a 

art.1 din Legea nr.282/2010. Intervenţiile legislative vizează modificarea 

denumirii iniţiale a proiectului din "Sistem integrat de gestionare al deşeurilor în 

judeţul Neamţ" în "Sistem de Management integrat de gestionare al deşeurilor 

în judeţul Neamţ”, precum şi completarea ipotezei juridice a art.1 cu cea a 

realizării lucrărilor tehnico-edilitare care pot fi executate pe terenul transmis 

prin Legea nr.282/2010, cu privire la implementarea proiectului "Sistem de 

Management integrat de gestionare al deşeurilor în judeţul Neamţ", dar şi a 

infrastructurii rutiere de acces către obiectivele construite prin acest proiect. 

       Potrivit prevederilor art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările si completarile ulterioare, membrii celor 

trei comisii sesizate pe fond au examinat proiectul de lege în ședințe separate. 

 Comisia juridică, de disciplină și imunități  a dezbătut proiectul de 

lege în ședința desfășurată în sistem mixt, din ziua de 20 mai 2021. La ședința 

Comisiei juridice deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice a dezbătut proiectul de lege în ședința din data de 8 iunie 

2021. Membrii Comisiei pentru agricultură au fost prezenți la lucrări conform 

listei de prezență. 

 Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a examinat proiectul de lege în 

şedinta din data de 23 iunie 2021. Ședința Comisiei pentru mediu şi echilibru 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20180509�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=46&leg=2016&cam=2&pag=comp20180509�
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ecologic s-a desfășurat atât la sediul Parlamentului pentru unii membri ai 

comisiei, cât și prin mijloace electronice pentru alți membri. La lucrările Comisiei 

au participat 13 deputați din totalul de 17 deputați membri ai comisiei. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor trei Comisii au 

hotărât, cu majoritate de voturi, sa propuna Plenului Camerei Deputaţilor 

adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.282/2010 privind 

transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea 

Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de 

Zahăr Roman, judeţul Neamţ, în domeniul public al judeţului Neamţ şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de 

transfer şi sortare în cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a 

deşeurilor în judeţul Neamţ" în forma adoptată de Senat.  

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 

alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.91 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare. 

  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor organice. 
 
 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
George-Cătălin 

STÂNGĂ 
Mihai-Alexandru 

BADEA 
Chesnoiu Adrian-Ionuţ 

 
 

SECRETAR, 

 
 

SECRETAR, 

 
 

SECRETAR, 
Bogdan-Alexandru BOLA 

 
 

 
Consilier parlamentar, 

Alina Alexandriuc 

Cristian-Tudor BĂCANU 
 
 
 

Consilier parlamentar, 
Dragoș Bucur 

Constantin BÎRCĂ 
 
 

Șef serviciu consilier 
parlamentar  

Anton Păștinaru 
Consilier parlamentar dr. 
Gabriela Amalia Ciurea 
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