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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT
B

Domnului Secretar General Ciprian BUCUR

Stimate domnule Secretar General,

Referitor la adresa dumneavoastra nr. XXXV 873/23.02.2021, inregistrata la Consiliul 

Economic §i Social cu nr. 2053/25.02.2021, va transmitem, alaturat, avizul Consiliului 

Economic si Social referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii 282/2010 

privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea 

Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahar 

Roman, judetul Neamt, in domeniul public al judetului Neamt si in administrarea 

Consiliului Judetean Neamt, in vederea realizarii unor statii de transfer si sortare in cadrul 

proiectului "Sistem integrat de gestionare a deseurilor in judetul Neamt" (b38/16.02.2021).

Cu deosebita consideralie.

Presedinte, 
Bogdan SIMIO
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AVIZ

referitor la propunerea legislativa pentru modificarea 

Legii 282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al 

statului si din administrarea Statiunii de Cercetare si Productie pentru 

Cultura si Industrializarea Sfeclei de Zahar Roman, judetul Neamt, m 

domeniul public al judetului Neamt si m administrarea Consiliului 

Judetean Neamt, in vederea realizarii unor statii de transfer si sortare in 

cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deseurilor in judetul

Neamt” (b38/16.02.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i 

fimctionarea Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, si art. 11 lit. a) din Regulamentul de organizare §i functionare, Consiliul 

Economic §i Social a fost sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Legii 282/2010 privind Pansmiterea unui teren din domeniul public al 

statului f din adminisParea Statiunii de Cercetare si Productie pentru Cultura p 

IndusPializarea Sfeclei de Zahar Roman, judetul Neamt, in domeniul public al judefului 

Neamt si in administrarea Consiliului Judetean Neamf, in vederea realizarii unor statii de 

transfer si sortare in cadrul proiectului "Sistem integrat de gestionare a deseurilor in 

judetul Neamf" (b38/16.02.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in 

§edinta din data de 4.03.2021, desfasurata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.37/18.03.2020, modificata prin Hotararea Plenului nr. 52/14.05.2020, avizeaza 

NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu urmatoarea motivare:

• expunerea de motive a initiativei legislative nu preeizeaza destinatia actuala a 

terenului vizat, pentru a stabili oportunitatea transferului de proprietate §i 

schimbarii utilitatii acestuia;

• trecerea din domeniul public al statului in cel al unitatilor administrativ-teritoriale 

sau invers este reglementata de art. 292 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a 

Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; in plus, trebuie tinut cont §i de Decizia nr. 683/30.09.2020 

a Curtii Constitutionale;

• terenurile aflate in administrarea statiunilor de cercetare sunt din ce in ce mai 

reduse, iar propimerile de transmitere a unor terenuri din domeniul public al 

statului aflate in administrarea acestora in domeniul public al unor judete sunt de 

natura a diminua mijloacele avute la dispozitie de eatre cereetatori in munca de 

cercetare;

• pe raza judetului Neamt pot fi identifieate alte terenuri care sa fie utilizate in 

scopul realizarii unor stafii de transfer §i sortare in cadrul proiectului "Sistem 

integrat de gestionare a de§eurilor in judetul Neamt".

Presedinte,
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