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            Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului 
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.178/2008 privind aprobarea achiziţionării unui teren de către 
Universitatea "Politehnica" din Timişoara, trimis spre dezbatere în fond, 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei  pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport, cu adresa nr. PL x-  152  din 2 martie 2009, înregistrat 
sub nr.31/270 din 03.03.2009, respectiv, sub nr.29/135 din 03.03.2009.  
  La întocmirea raportului, s-a avut în vedere avizul Consiliului 
Legislativ. 
             În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 

 
   PREŞEDINTE                                   PREŞEDINTE                                              

                 Daniel Buda                   Prof. univ.dr.Cristian-Sorin Dumitrescu 
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RAPORT  COMUN 
 

 asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.178/2008 privind aprobarea achiziţionării unui teren de 

către Universitatea "Politehnica" din Timişoara 
(PL- x 152/2009) 

 
       În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi  şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au 
fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.178/2008 privind 
aprobarea achiziţionării unui teren de către Universitatea "Politehnica" din 
Timişoara, trimis cu adresa nr. PL-x 152 din 2 martie 2009 şi înregistrat cu 
nr.31/270 şi, respectiv,  nr.29/135 din 3 martie 2009.   
    Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

   Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 25 februarie 2009. 

   Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1470 din 21.11.2008, a avizat 
favorabil  proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu observaţii şi propuneri.   
      Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 178/2008 în sensul achiziţionării unui teren de către 
Universitatea „Politehnica” din Timişoara, în vederea desfăşurării activităţilor 
sportive în condiţii optime.  
      În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport au dezbătut proiectul de lege  mai sus menţionat în şedinţa din 11 martie 
2009, iar membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
proiectul de lege în şedinţa din 24 martie 2009. La lucrările Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a participat ca invitat doamna Oana Badea, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. 



   În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii, au constat că 
achiziţionarea terenului respectiv de către Universitatea Politehnica din 
Timişoara este o necesitate pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ, 
cât şi pentru completarea bazei sportive necesare activităţilor studenţeşti. 

   Având în vedere cele constatate, membrii celor două comisii au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, să întocmească Raport de adoptare a proiectului  
de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.178/2008 
privind aprobarea achiziţionării unui teren de către Universitatea "Politehnica" 
din Timişoara, în forma adoptată de Senat. 

   La dezbateri au fost prezenţi, din totalul de 25 membri ai Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, 17 deputaţi, iar din totalul celor 31 de 
membri ai Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport , au fost prezenţi 
19 deputaţi. 

   În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
         PREŞEDINTE ,                                  PREŞEDINTE, 

Daniel BUDA                Prof. univ. dr. Cristian-Sorin DUMITRESCU 
 
 
 

SECRETAR,                                          SECRETAR, 
          Gabriel ANDRONACHE                              Mihai RADAN   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier,                                                                                             Consilier 
Paul Şerban                                                                                 Ioana Florina Mânzu 
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