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RAPORT COMUN 
asupra  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de 

teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea 
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava în scopul construirii unui campus universitar (PL.x. 635/2007) 

 
1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. Pl.x. 635/02 octombrie 2007, 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, au primit 
spre dezbatere şi avizare, în fond, proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2007 privind 
transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 
Suceava în administrarea Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava în scopul construirii unui campus universitar (Pl.x. 635/2007). 

 La întocmirea raportului, Comisiile au avut în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină  şi imunităţi şi avizul Consiliului Legislativ. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea 
Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui 
campus universitar. 

 2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, împrumutând acest caracter de la 
legea de bază asupra căreia intervine, respectiv Legea nr. 290/2002,  potrivit prevederilor art. 73 şi art. 76, alin. 1 din Constituţia României, 
republicată. 

 3. La lucrările comune ale Comisiilor au fost prezenţi: din partea Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 20 deputaţi, din 
totalul de 25 membri ai Comisiei, iar din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 26 deputaţi 
din totalul de 27 membri ai Comisiei.  

 La dezbaterea proiectului de lege a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat: dl Valentin Popescu, director – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 

 4.  Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

În urma dezbaterii, în şedinţa din 16 octombrie 2007, Comisiile propun Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege, în 
forma adoptată de Senat, cu 42 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri.  
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