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AVIZ
referitor la propunerea legislativa pentru modiflcarea Legii nr.32/2018 

privind transmiterea unei suprafe^e de teren din domeniul public 

al statului din administrarea Academiei de l^tiin^e Agricole $i 
Silvice „Gheorghe lonescu-l^i^e^ti’’ Institutul National de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof $i Sfecia de Zahar Bra§ov, 
judetui Brasov, in domeniul public al municipiului Brasov, 

pentru realizarea obiectivului de investifie „Construire 

Spital Clinic Regional de Urgenfa Brasov”

Analizand propunerea legislativa pentru modiflcarea Legii 

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

domeniul public al statului ^i din administrarea Academiei de 

^tiinfe Agricole $i Silvice „Gheorghe lonescu-l^i^e^ti’’ Institutul 

National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof §i Sfecia de 

Zahar Brasov, judeful Brasov, in domeniul public al municipiului 
Brasov, pentru realizarea obiectivului de investifie „Construire 

Spital Clinic Regional de Urgenfa Brasov” (nr.b401/14.07.2020), 
transmisa de Secretarul General al Senatului cu adresa 

nr,XXXV/2945/21.07.2020 inregistrata la Consiliul Legislativ cu 

nr.D781 din 14.07.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul ait2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicata §i al ait46(2) 

din Regulamentul de orgaiiizare §i fiinc^onare a Consiliului Legislativ,
Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii §i propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect modiflcarea Legii 

nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafefe de teren din domeniul



public al statului din administrarea Academiei de §tiinte Agricole §i 
Silvice „Gheorglie Ionescu-§i§e§ti” Institutul National de Cercetare- 

Dezvoltare pentru Cartof §i Sfecla de Zah^ Brasov, judeful Brasov, in 

domeniul public al municipiului Bra§ov, pentru realizarea obiectivului 

de investitie „Construire Spital Clinic Regional de Urgenfa Bra§ov”.
Interventia legislativa vizeaza eliminarea termenului .JRegionar 

din denumirea obiectivului de investitie, fiind argumentata in 

Expunerea de motive prin faptul ca „aceastd modificare este de o 

importanfd majord, deoarece va permite construirea Spitalului Clinic 

Regional de Urgenfd, spital necesar pentru comunitatea bra^oveand, 
construirea acestuia fiind susfinutd ^i de Asociatia Noul Spital al 

Bra§ovului, asociafie formatd din medici si alti membri cu expertizd in 

domeniu'’\
Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte 

din categoria legilor organice, iar prima Camera sesizata este Senatul, 
in conformitate cu prevederile art,75 alin.(l) din Constitufia 

Romaniei, republicata.
Mention^ ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor legislative 

preconizate.
2. Precizam ca, Secretarul General al Senatului a transmis spre 

avizare Consiliului Legislativ, cu adresa nr.XXXV/2838/14.07.2020 o 

alta propunere legislativa (nr.b396/9.07.2020), avand obiect similar de 

reglementare, la care a fost emis avizul nr.802/12.08.2020.
A

In vederea evitarii dezbaterii in paralel a acestor propuneri 

legislative care vizeaza intervenitii asupra aceluia^i act normativ §i, in 

consecinfa, al adoptarii unor solutii diferite, sugeram dezbaterea 

concomitenta a acestora.
3. Semnaiam ca, in continutul instrumentului de prezentare §i 

motivare, nu se explica in mod clar de ce existenta cuvantului 
,,Regionar in textul Legii nr.32/2018 face ca Jransmiterea unei 
suprafefe de teren din domeniul public al statului §i din administrarea 

Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecld 

de Zahdr Bra§ov in domeniul public al municipiului Bra§ov'' sa devina 

inutiia.
4. Referitor la solufia legislativa preconizata, precizam ca la 

art.92 alin.(l) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul 
sanatatii, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, sunt
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reglementate trei categorii de spitale de urgenta: spital local/centru 

local de urgenta {lit,])), spital judetean de urgenta {lit.k)) si spital 

regional de urgenta {Ut.l)), mtre acestea existand deosebiri 

flindamentale de regim juridic. Or, prin eliminarea termenului 

„Regionar din denumirea obiectivului de investitie, textul legii 

devine imprecis, nefiind clar ce fel de spital clinic de urgenta este 

reglementat de respectivul act normativ.
Totodata, mentionam ca, potrivit art.107 alin.(l) din actul 

normativ mentionat supra, „Pentru realizarea managementului 

integrat al urgentelor se creeaza o retea regionald de spitale, avdnd 

un spital regional de urgenta de gradul I si, in judetele arondate 

acestuia, spitale de urgenta de gradul II sau III. In fiecare regiune va 

functiona minimum un spital de urgenfd de gradul II, intr-un alt judet 

din afara centrului regional de gradul F, iar art.108 alin.(l) din 

aceeasi lege prevede ca „Spitalele regionale de urgenta se infiinteazd 

in regiunile de dezvoltare socioeconomicd, avdnd la baza resursele 

umane si materiale aflate in centrele universitare traditionale'\
Precizam ca, potrivit prevederilor pct.7 al articolului 6 din 

Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.765/2006 privind arondareajudetelor 

la centrele regionale, luandu-se in considerare regiunile de dezvoltare 

socioeconomica din care fac parte, precum si distantele aeriene si 
terestre dintre un spital judetean si un anumit centru regional, 
„Spitalele judetene, municipale §i locale din judetele tdrii sunt 

arondate la centrele universitare regionale, dupd cum urmeazd: (...) 

7. Regiunea de Dezvoltare Centru: spitalele din judetele Mures, Alba 

si Sibiu sunt arondate centrului universitar Tdrgu Mures, respectiv 

unitdtilor sanitare regionale de tip lA si IB din acest centru, iar 

spitalele din judetele Harghita, Covasna si Brasov sunt arondate 

Centrului Universitar Brasov, respectiv unitdtilor sanitare regionale 

de tip lA si IB din acest centru."".
5. Sub rezerva celor exprimate la pct,3 si 4 de mai sus, 

semnalam ca textul propunerii legislative poate fi imbunatatit din 

perspectiva respectarii normelor de tehnica legislative, astfel:
a) la partea dispozitiva a pct.l, avand in vedere faptul ca 

intentia de modificare a fost deja exprimata in partea introductiva a 

articolului unic, pentru un spor de rigoare normative, este necesare 

eliminarea sintagmei „se modified si""\
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b) la pct.2, referitor la solutia legislativa preconizata, semnalam 

ca in cuprinsul actului de baza, sintagma ,,Spital Clinic Regional de 

Urgenfd Bra§oV se regase?te doar la art.l. Ca urmare, pentru un spor 

de rigoare normativa, textul ar trebui reformulat, astfel:
„2. Articolul 1 se modified §i va ayea urmdtorul cuprins:_ _
«Art.l - Prin derogare de la dispozitiile art.31 alin.(2) din 

Legea nr.45/2009 privind organizarea fi funefionarea Academiei de 

^tiinte Agricole fi Silvice «Gheorghe lonescu-^i§efii» §i a sistemului 

de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii fi 

industriei alimentare, cu modificdrile §i completdrile ulterioare, se 

aprobd transmiterea unui teren in suprafafd de 11,45 ha, avdnd datele 

de identificare prevdzute in anexa care face parte integrantd din 

prezenta lege, din domeniul public al statului ^i din administrarea 

Academiei de ^tiinfe Agricole si Silvice „ Gheorghe lonescu-^i§e§ti“ - 

- Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof §i Sfecld 

de Zahar Brasov, in domeniul public al municipiului Bra§ov, judeful 

Brafov, in vederea realizdrii obiectivului de investifie «Construire 

Spital Clinic de Urgenfd Bra§ov>/\
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EVENfMENTE SUFERITE de acful

M. Of. nr. 65/18 ian. 2018L. nr. 32/2018
Lege privind transmiterea unei suprafele de (eren din domeniut public al s/a(u/u( §f din 
administrarea Academiei de ^tiinie Agricole §i Silvice "Gheorghe lonescu-^i§e§tr ~ InstitutuI 
Naponal de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof§i SfecIS de Zahdr Bra§ov, jude^ul Bra§ov, in 
domeniul public al municipiului Bra§ov, pentni realizarea obiectivului de investitie "Construire Spital 
Clinic Regional de UrgenfS Bra§ov

ipromulgatfi prin D. nr. 51/2018 |M. Of. hr.'55/18 ian. 2018
Decret pentru promulgarea Legti privind transmiterea unei 
suprafete de teren din domeniul public ai statuiui $i din 
administrarea Academiei de ^tiinte Agricole $i Silvice 
"Gheorghe lonescu-$i$e$ti” InstitutuI National de Cercetare- 
E>ezvoltare pentru Cartof §i SfecIS de Zahdr Bra$ov, JudetuI 
Bra$ov, In domeniul public al municipiului Bra§ov, pentru 
realizarea obiectivului de investitie "Construire Spital Clinic 
Regional de Urgent^ 6ra$ov"
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