
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
 
 
 
 

L E G E 
 
 
 
 

privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate 
publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România, în scopul construirii unui sediu şi a unei biblioteci 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 
Art. 1.  – (1) Se aprobă transmiterea unui teren în suprafaţă de 

4.400 m2, proprietate publică a statului, având datele de identificare 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din 
administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea 
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în scopul construirii unui 
sediu şi a unei biblioteci. 

(2) Predarea-preluarea terenului prevăzut la alin. (1) se face pe 
bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile 
de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

 
 
Art. 2. – Dreptul de administrare asupra părţii de teren 

prevăzute la art. 1 alin. (1) se revocă dacă titularul nu o administrează în 
conformitate cu destinaţia stabilită la acelaşi articol. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 
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ANEXĂ 
 
 
 
 
 
 

D a t e l e   d e   i d e n t i f i c a r e 
a suprafeţei de teren proprietate publică a statului, 

care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale 
în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România 

 
 
 

 

Adresa unde este 
situată suprafaţa 
de teren care se 

transmite 

Persoana juridică 
de la care se 

transmite 
suprafaţa de teren 

Persoana juridică 
la care se 
transmite 

suprafaţa de teren 

Codul de 
clasificare şi 
numărul de 

identificare din 
inventarul 

bunurilor care 
alcătuiesc 

domeniul public  
al statului, aflate 
în administrarea 

Ministerului 
Apărării 
Naţionale  

Caracteristici 
tehnice ale 
terenului 

Şoseaua Bucureşti-
Ploieşti, km. 16,3, 
oraşul Otopeni, 
judeţul Ilfov 

Din administrarea 
Ministerului 
Apărării Naţionale 

În administrarea 
Academiei 
Oamenilor de 
Ştiinţă din România

- imobil 2690 
(parţial) 
- cod 8.29.09 
- nr. M. F. 103.653 

- suprafaţa terenului  
= 4.400 m2 

 
 


