
Comisia pentru transporturi §i infrastructura

Nr. LXXI/145/14.07.2020

RAPORT
asupra Propunere legislativa privind transferul, cu titlu gratuit, al 

pachetului integral de acfiuni depinut de stat la Societatea Napionala 
"AeroportuI Internapional Timi^oara-Traian Vuia"’S.A. din proprietatea 
privatd a statului ^i din administrarea Ministerului Transporturilor in 
proprietatea privata $i in administrarea Consiliului Judepean Timi^ ^i, 

respectiv, in proprietatea privata $i in administrarea Consiliului Local al
Municipiului Timisoara

(L429/2020]

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republican cu 

modificarile §i completarile ulterioare, Comisia pentru transporturi §\ infrastructura, prin 

adresa nr. L429 din data de 06.07.2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al 
Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului, asupra Propunere legislativa 

privind transferal, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acpiuni depinut de stat la 

Societatea Napionala “Aeroportul Internapional Timi^oara-Traian Vuia"- S.A. din 

proprietatea privatd a statului din administrarea Ministerului Transporturilor in 

proprietatea privatd ^i in administrarea Consiliului Judepean Timi^ ^i, respectiv, in 

proprietatea privatd ^i in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara 

(L429/ 2020), ini^iatori: Diaconu Adrian-Nicolae - senator PSD; Dogariu Eugen - senator 

PSD; Gavrilija Bianca - Miruna - deputat PSD; Simonis Alfred - Robert - deputat PSD; Suciu 

Matei - deputat PSD.
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Propunerea legislativa are ca obiect aprobarea transferului, cu titlu gratuit al 
pachetului integral de actiuni detinut de stat la Societatea Nationala „ Aeroportul 
International Timisoara - Traian Vuia” S.A. din proprietatea privata a statului §i din 

administrarea Ministerului Transportiirilor in proprietatea privata §i in administrarea 

Consiliului Judetean Timi? §i, respectiv, in proprietatea privata §i in administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
Consiliul Legislativ, a analizat propunerea legislativa ^i a avizat favorabil cu 

observatii 5i propuneri.
Dezbaterea propunerii legislative a avut loc in sedinta din data de 14.07.2020, care 

s-a desfasurat prin mijloace electronice. Membrii Comisiei pentru transporturi §i 
infrastructura au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte raport de admitere fara 

amendamente.
Comisia pentru transporturi §i infrastructura supune spre dezbatere 5i adoptare, 

Plenului Senatului, raportul de admitere $i propunerea legislativa.
in raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din 

categoria legilor ordinara §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 

alin.(2) din Constitute.
Potrivit art.75 alin.[l) din Constitutia Romaniei, republicata, §i ale art.92 alin.(7) 

pct.l din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, Senatul este prima Camera 

sesizata.

Pre$edinte,

Senator loriel^Daniel Butunoi
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