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RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafete de teren din 

domeniul public al statului si din administrarea Academiei de 

Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe lonescu-Sisesti" - Institutul 

National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de 

Zahar Brasov, judetul Brasov, in domeniul public al 

municipiului Brasov, pentru realizarea obiectivului de 

investitie "Construire Spital Clinic Regional de Urgenta Brasov"

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^i 51 
validari, prin adresa nr. L528/2020 din data de 20 august 2020, a fost sesizata de catre 
Biroui permanent al Senatului, m vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului, asupra 
Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei 
suprafepe de teren din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de 
Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe lonescu-Sisesti" - Institutul National de Cercetare- 
Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, judetul Brasov, in domeniul public 
al municipiului Brasov, pentru realizarea obiectivului de investitie "Construire Spital 
Clinic Regional de Urgenta Brasov", inipiator: Mohaci Mihai - deputat Independent.

Proiectul legislativ are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.32/2018 
privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din 
administrarea Academiei de ^tiin^e Agricole §i Silvice „Gheorghe Ionescu-§i§e§ti" Institutul 
National de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof §i Sfecla de Zahar Brasov, judetul Bra§ov,



in domeniul public al municipiului Brasov, pentru realizarea obiectivului de investitie 
„Construire Spital Clinic Regional de Urgen^a Brasov" - vizand eliminarea termenului 
^Regional" din denumirea obiectivului de investitie.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislative §i a avizat favorabil cu 
----- observa^ii $i propuneri. ----------------- -—__

Consiliul Economic si Social a avizat favorabil propunerea legislative.

Comisia pentru sanatate publica a transmis avizul cu nr. 355-NEGATIV.

Comisia pentru administra^ie publica a transmis avizul cu nr. 266-NEGATIV.

In §edin^a din 13 octombrie 2020, membrii Comisiei juridice, de numiri, discipline, 
imunita^i §i validari au dezbatut propunerea legislative, avizele si punctele de vedere 
primite referitoare la aceaste propunere legislative.

Pe ordinea de zi a aceleiasi sedin^e, s-a aflat si o alta propunere legislativa- 
Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei 
suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de 
Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe lonescu-Sisesti" Institutul National de Cercetare- 
Dezvoltare pentru Cartofsi Sfecid de Zahar Brasov, judetul Brasov, in domeniul public 
al municipiului Brasov, pentru realizarea obiectivului de investitie "Construire Spital 
Clinic Regional de Urgenta Brasov”- L527/2020, avand un obiect de reglementare 
similar cu prezentul demers legislativ.

In acest context, devin incidente prevederile art. 74 alin.(4) din Regulamentul 
Senatului, cu modiflcarile $i completarile ulterioare, in vigoare.

Avand in vedere cele prezentate precum si adoptarea unui raport de 
admitere, fara amendamente, asupra propunerii legislative inregistrata sub nr. 
L527/2020 in cadrul sedintei din data de 13 octombrie 2020, membrii Comisiei 
juridice, de numiri, discipline, imunitali ?! validari au hotarat, cu majoritate de voturi ale 
celor prezenji, sa adopte un raport de respingere.

Comisia juridica, de numiri, discipline, imunitaji §i validari supune spre dezbatere ^i 
adoptare, Plenului Senatului, raportul de respingere si propunerea legislativa.

Potrivit prevederilor art.75 alin.[13 din Constitu^ia Romaniei, republicata, ^i ale 
art.92 alin.[7) pct.2 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile §i completerile 
ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.



In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa (L528/2020) face 
parte din categoria legilor jDpganice urmeaza a fi supusa dezbaterii §i adoptarii in 
conformitate cu prevederi tJ76 alin.(l) din Constitufia Romaniei, republicata.

vdcepresedmte,

SenatorW^^Wima SCANTEI

Sesretar,

Senator Carme Upanieta DAN.
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Iniocmit, consilier Costel Gruia
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