
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, 

SILVICULTURĂ, INDUSTRIE 
ALIMENTARĂ ȘI SERVICII SPECIFICE 

 
 

 
     

    Bucureşti,04.10.2016 
        P.l.x 650/2015 

 
     RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 

asupra propunerii legislative privind modificarea alin.4 al art.2 din 
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea 

 unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea 
Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr 

Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului  

"Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav" 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
plenul Camerei Deputaţilor în şedinţa din 8 iunie 2016 a hotărât retrimiterea la Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a propunerii legislative privind modificarea alin.4 al 
art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 privind transmiterea unei 
suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului 
Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul 
Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Braşov, pentru realizarea obiectivului" Aeroport Internaţional Braşov-Ghimbav", 
trimisă cu adresa nr. Pl - x 650/2015 în vederea unei noi examinări şi depunerii unui 
nou raport. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 6 octombrie 2015. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9) pct. 2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională.  
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat negativ 

iniţiativa legislativă în şedinţa din 13 octombrie 2015. 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură a avizat favorabil propunerea 

legislativă în şedinţa din 20 octombrie 2015. 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a  avizat negativ propunerea 

legislativă în şedinţa din  27 octombrie 2015. 
Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 9308/DRP/22.10.2015 

precizează că nu susţine adoptarea propunerii legislative în forma prezentată.  
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  modificarea alin (4) al art.2 

din OUG nr.41/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov 
şi în administrarea Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului „Aeroport 
Internaţional Braşov - Ghimbav”, prin prelungirea termenului de 5 ani la 15 ani, întrucât 
realizarea aeroportului nu a fost finalizată până la data de 6 iunie 2014, aşa cum era 
stipulată în actul normativ de bază. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, respectiv ai  Comisiei 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au reexaminat 
această iniţiativă legislativă în şedinţa din 4 octombrie 2016.  

La dezbaterea propunerii legislative a participat în calitate de invitat din partea 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice doamna Sirma Caraman, 
secretar de stat.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi conform 
listei de prezenţă. 

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice au fost prezenți 32 de deputați,  din totalul de 33 membri ai acesteia. 

În cadrul şedinţei din data de 4 octombrie 2016 Guvernul României şi-a 
modificat punctul de vedere expunând un punct de vedere favorabil pentru iniţiativa 
legislativă, astfel cum a fost modificată prin amendamentele formulate de Comisie. 
Punctul de vedere favorabil a fost susţinut de către doamna secretar de stat Sirma 
Caraman. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și ai Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice au hotărât, cu 
majoritate  de voturi (1 vot împotrivă  și 1 abținere), să adopte propunerea legislativă 
privind modificarea alin.4 al art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.41/2007 
privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de 
Zahăr Braşov, judeţul Braşov,în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internaţional 
Braşov-Ghimbav" cu amendamentele admise redate în anexa la raport.  
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Amendamentele admise de Comisii vizează punerea în acord a dispoziţiilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2007 cu Deciziile Curţii Constituţionale 
nr.980/2012, nr. 981/2012 şi nr. 1/2014, cât şi eliminarea dublei reglementări generate 
de existenţa, în vigoare, a două acte normative cu conţinut normativ identic, ceea ce 
contravine dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificări şi completări. 
În corelarea reglementării ierarhice superioare, legea organică cu incidentele legislative 
intervenite, Camera Decizională Camera Deputaţilor, în exercitarea competenţelor 
constituţionale procedează la abrogarea legii ordinare (Legea nr. 297/2015) pentru a 
asigura respectarea dispoziţiilor art. 16 din Legea nr. 24/2000. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 
         
 
 

            VICEPREŞEDINTE,                    PREȘEDINTE,          
 

           Ciprian Nicolae NICA                          Nini SĂPUNARU 
 
 
 
 SECRETAR,      SECRETAR, 
 
           Ninel PEIA          Costel ȘOPTICĂ 
 
                                                                                                                                                                    

      
         
 

 
Consilier parlamentar, Roxana David                            Consilier parlamentar, Anton Păștinaru                                  
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Anexă  
 

 
Nr. 
Crt. 

Legea nr. 197/2009 Text iniţiator Amendamente Motivare 

1.   Lege privind modificarea alin. 
4 al art. 2 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
41/2007 privind transmiterea 
unei suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi 
din administrarea Institutului 
Naţional de Cercetare - 
Dezvoltare pentru Cartof şi 
Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul 
Braşov, în domeniul public al 
judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului 
Judeţean Braşov, pentru 
realizarea obiectivului 
"Aeroport Internaţional Braşov - 
Ghimbav” 

 

Lege pentru modificarea 
prevederilor art. 2 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 41/2007 privind 
transmiterea unui teren din 
domeniul public al statului şi 
din administrarea Institutului 
Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Cartof şi 
Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul 
Braşov, în domeniul public al 
judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului 
Judeţean Braşov, pentru 
realizarea obiectivului 
„Aeroport Internaţional 
Braşov-Ghimbav şi pentru 
abrogarea Legii 297/2015 
privind transmiterea unei 
suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi 
din administrarea 
Institutului Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare 
pentru Cartof şi Sfecla de 
Zahăr Braşov, judeţul 
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Nr. 
Crt. 

Legea nr. 197/2009 Text iniţiator Amendamente Motivare 

Braşov, în domeniul public al 
judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului 
Judeţean Braşov, pentru 
realizarea obiectivului " 
Aeroport Internaţional 
Braşov-Ghimbav” 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 
2.   Articol unic: La art. 2 din 

Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 41/2007 privind 
transmiterea unei suprafeţe de 
teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea 
Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru 
Cartof şi Sfeclă de Zahăr 
Braşov, judeţul Braşov, în 
domeniul public al judeţului 
Braşov şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Braşov, 
pentru realizarea obiectivului 
"Aeroport Internaţional Braşov 
- Ghimbav" aprobată prin 
Legea nr. 197 din 29 mai 2009 
publicată în Monitorul Oficial 

Art. I. – Articolul 2 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.41/2007 privind 
transmiterea unui teren din 
domeniul public al statului şi 
din administrarea Institutului 
Naţional de Cercetare – 
Dezvoltare pentru Cartof şi 
Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul 
Braşov, în domeniul public al 
judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului 
Judeţean Braşov, pentru 
realizarea obiectivului 
„Aeroport Internaţional 
Braşov-Ghimbav”, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 
197/2009, se modifică şi va 
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Nr. 
Crt. 

Legea nr. 197/2009 Text iniţiator Amendamente Motivare 

al României, cu numărul 374 
din data de 3 iunie 2009, alin. 
4 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 

avea următorul cuprins: 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

3.   
 
 
Art. 2.- (1) La finalizarea 
lucrărilor de construire a 
aeroportului, pistele de 
decolare, aterizare, căile de 
rulare şi platformele pentru 
îmbarcare-debarcare 
situate pe acestea, precum 
şi terenurile pe care sunt 
amplasate intră de drept 
în domeniul public al 
statului, potrivit pct. I. 25 
din anexa la Legea nr. 
213/1998 privind 
proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, 
cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

……………………….. 
 

1.Articolul 2, alin. (1) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(1) După realizarea 
lucrărilor, înţelegând prin 
aceasta perioada de la 
începerea lucrărilor la pistă 
şi până la finalizarea 
construcţiei celorlalte 
elemente ale aeroportului, 
pistele de decolare, aterizare, 
căile de rulare şi platformele 
pentru îmbarcare-debarcare 
situate pe acestea, precum şi 
terenurile pe care sunt 
amplasate pot intra în 
domeniul public al statului, cu 
respectarea  procedurilor 
prevăzute de art.9 alin.(2) din 
Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu 
modificările şi completările 

Prin modificarea 
articolului se 
urmăreşte asigurarea 
respectării 
prevederilor Legii nr. 
213/1998 în ceea ce 
priveşte procedura de 
trecere a bunurilor 
din domeniul public 
al unităţilor 
administrativ - 
teritoriale în 
domeniul public al 
statului, precum şi 
definirea procesului 
de „realizare” a 
lucrărilor la 
obiectivul de 
investiţii. 
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Nr. 
Crt. 

Legea nr. 197/2009 Text iniţiator Amendamente Motivare 

ulterioare. 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

4.  (4) În cazul nerealizării 
obiectivului «Aeroport 
Internaţional Braşov - 
Ghimbav», în termen de 5 
ani, suprafaţa de teren 
prevăzută în anexă revine 
de drept în domeniul public 
al statului şi în 
administrarea Institutului 
Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Cartof şi 
Sfeclă de Zahăr Braşov, 
judeţul Braşov." 

 „(4) În cazul nerealizării 
obiectivului "Aeroport 
Internaţional Braşov - 
Ghimbav", în termen de 15 
ani, suprafaţa de teren 
prevăzută în anexă revine de 
drept în domeniul public al 
statului şi în administrarea 
Institutului Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru 
Cartof şi Sfeclă de Zahăr 
Braşov, judeţul Braşov. 

2.Alineatul (4) al articolului 2 
se abrogă.  
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

Abrogarea articolului se 
impune având în vedere că 
dispozițiile acestuia sunt 
contrare atât prevederilor  
art. 136 alin. (2) din 
Constituția României  
referitoare la proprietatea 
publică a statului sau a 
unităților administrativ-
teritoriale, precum și 
prevederilor Legii nr. 
213/1998 care stabilesc  
procedura legală privind 
trecerea unui bun din 
domeniul public al unei 
unități administrativ-
teritoriale în domeniul 
public al statului. 
În acest sens, Curtea 
Constituțională a României a 
reținut în Decizia nr. 980/2012 
următoarele:  „(...) Curtea constată 
că potrivit prevederilor art. 9 alin. 
(2) din Legea nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică, 
trecerea unui bun din domeniul 
public al unei unități 
administrativ-teritoriale în 
domeniul public al statului se face, 
la cererea Guvernului, prin 
hotărâre a consiliului județean, 
respectiv a Consiliului General al 
Municipiului București sau a 
consiliului local. 
Curtea constată însă că emiterea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 47/2011, fără a ține 



 8 

 
Nr. 
Crt. 

Legea nr. 197/2009 Text iniţiator Amendamente Motivare 
seama de efectele juridice deja 
produse de reglementarea 
anterioară și fără respectarea 
regimului juridic al proprietății 
publice a unităților administrativ-
teritoriale, în general, precum și a 
procedurii de trecere din domeniul 
public al acestora în domeniul 
public al statului, în special 
obligație care incumbă și 
legiuitorului delegat, este de 
natură să conducă la înfrângerea 
principiului securității raporturilor 
juridice civile, ca urmare a lipsei 
de claritate și previzibilitate a 
normei legale, în condițiile 
existenței unor soluții legislative 
contradictorii.  
(...) În consecință, nerespectarea 
procedurii legale privind trecerea 
unui bun din domeniul public al 
unei unități administrativ-
teritoriale în domeniul public al 
statului este de natură să 
contravină și dispozițiilor 
constituționale cuprinse în art. 1 
alin. (5) referitor la obligativitatea 
respectării Constituției și a legilor 
și art. 136 alin. (2) referitor la 
proprietatea publică a statului sau 
a unităților administrativ-
teritoriale.” 

5.    Art. II. – Legea 297/2015 
privind transmiterea unei 
suprafeţe de teren din 
domeniul public al statului şi 
din administrarea 
Institutului Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare 
pentru Cartof şi Sfecla de 
Zahăr Braşov, judeţul 

 Amendament de 
tehnică legilativă 
pentru punerea în 
acord cu art. 16 din 
Legea 24/2000 
,referitor la evitarea 
dublei reglementări 
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Nr. 
Crt. 

Legea nr. 197/2009 Text iniţiator Amendamente Motivare 

Braşov, în domeniul public al 
judeţului Braşov şi în 
administrarea Consiliului 
Judeţean Braşov, pentru 
realizarea obiectivului 
"Aeroport Internaţional 
Braşov-Ghimbav” se abrogă. 
Autor: Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
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