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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 
 

 
                      Bucureşti, 17.09.2009 

                                                                    Nr.23/323/2009 
       
 

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2009 privind darea în administrarea Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 2.534 m2, 
proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole 

şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, în vederea realizării de către Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului 

de investiţie "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura 
rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 5B - Extindere la 4 

benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 
2+400 şi intersecţia cu DN 2" 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, în 
procedură de urgenţă, pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisiei pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.63/2009 privind darea în administrarea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 2.534 m2, 
proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, în vederea realizării de către Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului 
de investiţie "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura 
rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 5B - Extindere la 4 
benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 
2+400 şi intersecţia cu DN 2", transmis cu adresa nr. P.L.x. 385 din 7 septembrie 
2009, înregistrat sub nr.23/323 din 8 septembrie 2009. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.581/01.06.2009, avizează favorabil 
proiectul de ordonanţă de urgenţă. 
  Senatul, în şedinţa din 1 septembrie 2009, a adoptat proiectul de lege. 
  Prin acest proiect de lege se propune darea în administrarea 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe de teren de 2.534 m2 
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din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-
Şişeşti” - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie Baloteşti, 
prin derogare de la art.31 alin.(3) din Legea nr.45/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi 
a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare, având ca obiectiv reabilitarea şi lărgirea de la 2 benzi la 4 
benzi a Centurii Bucureşti. 
  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data 
de 16 septembrie 2009.  
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 
republicată, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera 
Deputaţilor. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Mircea Marin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar,  
Isabela Robe 
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