
PARLAMENTUL ROMANIEI 
SENAT

Comisia juridica, de numiri, disciplind, 
imunitdti si validdri

Nr.XIX/126/08.06.2021

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.l37 din 2011 privind 

transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea 

Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe lonescu-Sisesti” - Institutul National de 

Cercetare - Dezvoltare pentru Cartofsi Sfecld de Zahar Brasov in domeniul public al 
municipiului Brasov si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Brasov, judetul

Brasov

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

modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari, prin 

adresa nr.L181/2021 din 25.05.2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, 
in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru 

completarea Legii nr.l37 din 2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul 
public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe 

lonescu-Sisesti" - Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartofsi Sfecld de 

Zahdr Brasov in domeniul public al municipiului Brasov si in administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Brasov, judetul Brasov, initiatori: senatori si deputati apartinand 

grupurilor parlamentare PNL, USR-PLUS si PSD.
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Prin acest proiect de act normativ, conform Expunerii de motive, initiators propun 

“completarea art. 1, alm.(lj lit. a) din Legea nr.137/2011 privind transmiterea unor terenuri 

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 

Sfecia de Zahar Brasov, judetul Brasov cu sintagme care sd permitd construirea unor diverse 

constructii de utilitate publica, pentru a demara constructia spitalului de urgentd de care 

judetul Brasov si intreaga regiune au urgent nevoie avand in vedere contextui epidemiei 

Sars-Cov-2".

Consiliul Legislativ a avizat negativ initiativa legislativa.

Consiliul Economic si Social a avizat nefavorabil propunerea legislativa.

Comisia pentru administratie publica a transmis un aviz favorabil.

Comisia pentru agricultura, industrie alimentara §i dezvoltare rurala a avizat 

favorabil initiativa legislativa.

In cadrul sedintei din data de 8 iunie 2021, membrii Comisiei juridice, de numiri, 

disciplina, imunitati si validari au analizat propunerea legislativa si observatiile primite din 

partea Consiliului Legislativ. Prin amendamentele admise, membrii Comisiei au preluat 

observatiile de tehnica legislativa din avizul Consiliului Legislativ.

Astfel, Comisia a hotarat, cu majoritatea voturilor membrilor prezenfi, sa adopte un 

raport de admitere, cu amendamente admise. Amendamentele admise se regasesc in 

anexa care face parte integranta din prezentul raport.

in consecinJ;a, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitafi ^i validari supune spre 

dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere, cu amendamente admise, 

al propunerii legislative si propunerea legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare, initiativa legislativa face parte din categoria 

legilor organice si urmeaza a fi supusa votului plenului Senatului, potrivit art.76 alin.(l) din 

Constitul;ia Romaniei, republicata.
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Potrivit dispozitiilor art.75 alin.[l) din Legea fundamentala §i ale art.92 alin.(7) pct.2 

- din Regulamentul Senatului, cu modificarile §i completarile ulterioare, Senatul este prima 

Camera sesizata.

PresedintBf Secretar,

Senator Laur^utian^^^dantei Senator Laura-Mihaela Fulgeanu-Moa^her

Intocmit,
consilier parlamentar Raluca Cremenescu
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Anexa la RaportuI nr.XIX/126/08.06.2021

Amendamente admise i
r

la Propunerea legislativa pentru completarea Legii nr.l37 din 2011 privind transmiterea unor terenuri 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 in domeniul public al municipiului Brasov si in administrarea Consiliului Local

al Municipiului Brasov, judetul Brasov 
L181/2021

Motivare/
Precizare

Amendamente admiseTexte Act normativ in vigoare 
Legea nr.137/2011

Text Propunere legislativaNr.
crt

Amendament 
tehnica 
legislativa 
preluat 
avizul Consiliului 
Legislativ.

Titlu: Titlul se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

Lege pentru modiflcarea art.l 
alin.(l) din Legea nr.137/2011 
privind transmiterea unor 
terenuri 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 
in domeniul public al 
municipiului Brasov si in 
administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Brasov, judetu 
Brasov

1.

dinlegislativaPropunerea 
completarea Legii nr.l37 din 2011 
privind transmiterea unor terenuri 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

pentru

Amendament 
adoptat, 
majoritatea 
voturilor 
senatorilor 
prezenti, de 
membrii 
Comisiei.

cu
Zahar Brasov m domeniul public al 
municipiului Brasov si in administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Brasov, 
judetul Brasov
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Amendament 
tehnica 
legislativa 
preluat din
avizul Consiliului 
Legislativ.

introductiva2. Partea
articolului unic se modifica: 
Articol unic. - La articolul 1 
alineatul (1) din Legea

privind
transmiterea unor terenuri 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 in 
domeniul public al municipiului 
Brasov si in administrarea 
Consiliului Local al Municipiului 
Brasov, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea 1 
nr.481 din 7 iulie 2011, litera a) 
se modiflca si va avea urmatorul

a

Articol unic
Art. 1 alin. 1 lit.a] din Legea 
nr.137/2011 privind transmiterea unor 
terenuri 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 in domeniul 
public al municipiului Brasov si in 
administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Brasov Publicata in 
Monitorul Oficial, Partea 1 nr. 481 din 
07 iulie 2011, se completeaza si va avea 
urmatorul cuprins:

nr.137/2011

Amendament 
adoptat, 
majoritatea 
voturilor 
senatorilor 
prezenti, de 
membrii 
Comisiei.

cu

cuprins:
Nemodificat.3. Art. 1. -

(1) Prin derogare de la dispozitiile 
art. 31 alin. (2) din Legea nr. 
45/2009 privind organizarea si 
functionarea Academiei de Stiinte 
Agricole si Silvice "Gheorghe 
lonescu-Sisesti" si a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii si industriei 
alimentare, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se aproba:

Art. 1. -
(1] Prin derogare de la dispozitiile art. 
31 alin. [2) din Legea nr. 45/2009 
privind organizarea si functionarea 
Academiei de Stiinte Agricole si Silvice 
"Gheorghe lonescu-Sisesti" si a 
sistemului de cercetare-dezvoltare din 
domeniile agriculturii, silviculturii si 
industriei alimentare, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se aproba:

a) transmiterea unui teren m 
suprafata de 18,15 ha, avand datele

a] transmiterea unui teren m suprafata 
de 18,15 ha, avand datele de identificare
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de identificare prevazute la nr. crt. 1 
din anexa ce face parte integranta 
din prezenta lege, 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 m 
domeniul public al municipiului 
Brasov si in administrarea 
Consiliului Local al Municipiului 
Brasov, judetul Brasov, m vederea 
amenajarii Centrului de Afaceri 
Brasov;

prevazute la nr. crt. 1 din anexa care face 
parte integranta din prezenta lege, din 
domeniul public al statului si din 
administrarea Academiei de Stiinte 
Agricole si Silvice "Gheorghe lonescu- 
Sisesti"
Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si 
Sfecla de Zahar Brasov m domeniul 
public al municipiului Brasov si in 
administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Brasov, judetul Brasov, m 
vederea amenajarii Centrului de Afaceri 
Brasov, infrastructura de inovare si 
cercetare, infrastructura de cercetare in 
medicina si recuperare, clinici, 
dispensare, spitale, baza conexd pentru 
situatii de urgenta, drurnuri de acces, 
parcari si a altar constructii conexe 
acestora.

Institutul National de
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