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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de 

actiuni detinut de stat la Societatea Nationals „Aeroportul 

International Timisoara-Traian Vuia” - S.A. din proprietatea 

privata a statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, 
Infrastructurii si Comunicatiilor in proprietatea privata si in 

administrarea Consiliului Judetean Timis si, respectiv, in 

proprietatea privata si in administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Timisoara

Camera Deputatilor adopta prezentul proiect de lege.

Art. 1, - (1) Se aproba transferul, cu titlu gratuit, al pachetului 

de 80% din actiuni detinut de stat la Societatea Nationals „Aeroportul 

International Timisoara-Traian Vuia” - S.A. din proprietatea privata a 

statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii 

si Comunicatiilor in proprietatea privata si in administrarea Consiliului 

Judetean Timis intr-un pachet de 55% din actiuni si, respectiv, in 

proprietatea privata si in administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Timisoara, intr-un pachet de 25% din actiuni.
(2) Consiliul Judetean Timis si Consiliul Local al Municipiului 

Timisoara exercita toate drepturile §i isi asuma toate obligatiile ce decurg 

din calitatea de actionar la Societatea Nationala „Aeroportul International 

Timisoara-Traian Vuia” - S.A., in conditiile legii.
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Art. 2. - Predarea §i preluarea pachetului de actiuni transferat 

poti’ivit art. 1 alin. (1) se face pe baza de protocol mcheiat intre partile 

interesate, in termen de 60 de zile de la data intrmi in vigoarea a prezentei 

legi.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile art. 358 din Ordoimnta 

de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, transferul pachetului de 80% din 

actiuni detinut de stat la Societatea Nationala „AeropoituI International 

Tunisoara-Traian Vuia” - S.A. se face cu titlu gratuit, prin hotarare a 

Guvernului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi.
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera DeputaUlor 

in sedinta din 25 august 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 

alin. (2) din Constitutia Romdniei, republicatd.
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