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RAPORT COMUN   

asupra proiectului de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor 
terenuri în suprafaţă totală de 136.655 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor – ROMSILVA, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 

România – S.A. a obiectivului de interes naţional “Autostrada Timişoara Lugoj” 
(PL .x 412/2012) 

 
În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi, împreună cu Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu 
proiectul de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă totală de 136.655 mp, 
aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în vederea realizării de către Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de interes naţional “Autostrada Timişoara Lugoj”, trimis cu adresa 
nr. PL. x 412 din 8 octombrie 2012, înregistrat la Comisia juridică sub nr. 31/803 din 9 octombrie 2012, respectiv la Comisia pentru agricultură sub 
nr. 24/349 din 9 octombrie 2012. 

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 2 octombrie 2012, în condiţiile art. 76 alineatul 
(2) din Constituţia României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 653 din 16 august 2012. 
Comisia pentru administraţie publică a transmis, prin adresa nr. 26/285 din 26 februarie 2013, un aviz favorabil al proiectului de lege.  
De asemenea, Comisia pentru industrii şi servicii, prin avizul nr. 23/226 din 29 octombrie 2012, a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 
Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare transmiterea unor terenuri, cu suprafaţă totală de 136.655, aflate în 

domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de 



Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a 
obiectivului de investiţii de interes naţional „Autostrada Timişoara-Lugoj”. 

La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în cadrul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul  Valentin Şoneriu - secretar de stat în cadrul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii 
Comisiei pentru agricultură au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 26 februarie 2013 iar membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 3 iunie 2013. 

La dezbateri au fost prezenţi 23 deputaţi din numărul total de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 30 deputaţi din 
totalul de 31 membrii ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii  specifice .  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Raportul 
de adoptare a proiectului de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă totală 
de 136.555 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA, în vederea realizării de către 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de interes naţional “Autostrada Timişoara Lugoj”, cu 
amendamentele prezentate. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 

 
                      PREŞEDINTE,                                                     PREŞEDINTE,                                       
            Nini SĂPUNARU                                              Liviu Bogdan Ciucă                          
  
   
 
 
 
                    SECRETAR,                 SECRETAR, 
                  Costel ŞOPTICĂ          Theodor-Cătălin NICOLESCU 
 
 
 
 
                      Consilier parlamentar,            Consilier parlamentar, 
                  Anton Păştinaru                                Iuliana Fuiorea 

 
 



 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   
 

Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor

0 1 2 3 

1.  LEGE 
privind darea în administrarea Ministerului  
Transporturilor şi Infrastructurii a unor 
terenuri în suprafaţă totală de 136.555 mp, 

aflate în domeniul public al statului, din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – 
ROMSILVA, în vederea realizării de către 

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România – S.A. a obiectivului de 
interes naţional „Autostrada Timişoara-Lugoj” 

LEGE 
privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă 

totală de 136.555 mp, aflate în domeniul public al 
statului, din administrarea Regiei Naţionale a 

Pădurilor – ROMSILVA în administrarea 
Departamentului pentru Proiecte de 

Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea 
realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi 

şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a 
obiectivului de interes naţional „Autostrada 

Timişoara-Lugoj” 
 

Autor:  
Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică 

 
Ca urmare a modificărilor 
intervenite în textul legii. 

2.           Art. 1. – (1) Se aprobă darea în 
administrarea Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii a unor terenuri în suprafaţă totală de 
136.555 mp, având datele de identificare prevăzute 
în anexa care face parte integrantă din prezenta 
lege, aflate în domeniul public al statului, din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – 
ROMSILVA, în vederea realizării de către 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România – S.A. a obiectivului de 
interes naţional „Autostrada Timişoara-Lugoj”. 

  (2)  Terenurile în suprafaţă totală de 
136.655 mp, date în administrare potrivit alin. (1), 
nu pot primi altă destinaţie, iar în situaţia în care 

         Art. 1. – (1) Se aprobă transmiterea unor terenuri, 
aflate în domeniul public al statului, în    suprafaţă totală 
de 136.555 mp, având datele de identificare prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – 
ROMSILVA în administrarea Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în 
vederea realizării de către Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a 
obiectivului de interes naţional „Autostrada Timişoara-
Lugoj”. 

  (2)  Terenurile transmise în administrare 
potrivit alin. (1), nu pot primi altă destinaţie, iar în 
situaţia în care nu se respectă destinaţia, acestea revin de 

Conform prevederilor 
OUG nr. 96/2012 
C.N.A.D.N.R. trece în 
subordinea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructură şi 
Investiţii Străine.  



nu se respectă destinaţia, acestea revin de drept în 
administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – 
ROMSILVA, în conformitate cu dispoziţiile legale 
în vigoare. 
  

drept în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – 
ROMSILVA, în conformitate cu dispoziţiile legale în 
vigoare. 
  
Autor:  
Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică 

3.         Art. 2. – Predarea-preluarea terenurilor 
prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de 
protocol încheiat între părţile interesate, în termen 
de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi.  

Nemodificat   

4.        Art. 3. – Regia Naţională a Pădurilor – 
ROMSILVA şi Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii îşi vor actualiza în mod 
corespunzător datele din evidenţa cantitativ-
valorică şi de cadastru şi vor opera modificările în 
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 
public al statului, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 21 
decembrie 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

      Art. 3. – Regia Naţională a Pădurilor – ROMSILVA 
şi Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi 
Investiţii Străine îşi vor actualiza în mod corespunzător 
datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi 
vor opera modificările în inventarul centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public 
al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1020 şi 1020 bis din 21 decembrie 2006, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 
 
Autor:  
Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a terenurilor în suprafaţă totală  de 136.655 mp, aflate în domeniul public al statului, care transmit din administrarea Regiei 

Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, în vederea 
realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de interes naţional 

„Autostrada Timişoara-Lugoj” 
  
Nr. 
crt. 

Locul unde este situat 
terenul care  

se transmite în  
administrare şi 

categoria de folosinţă 

Persoana juridică de la care 
se transmite în administrare 

terenul  

Persoana juridică la care se 
transmite în administrare terenul 

Nr. 
identificare 

MFP 

Cod 
clasificaţie 

 

Caracteristici 
tehnice ale 
terenului 

1.  

Oraşul Recaş, sat Izvin, 
judeţul Timiş, 

extravilan, categoria de 
folosinţă: Arabil 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice  – 

Regia Naţională a Pădurilor – 
ROMSILVA  

CUI - 1590120 
 

Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură şi Investiţii 
Străine – concesiune Compania 

Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România – S.A.  

CUI – 16054368 
 

613 
(parţial) 8.29.06 

Suprafaţa: 
7.042 mp 

Parcela A 
3641/1/2 

Număr 
cadastral nou 

50534 
CF 407180 

 
2.  

Oraşul Recaş, sat Izvin, 
judeţul Timiş, 

extravilan, categoria de 
folosinţă: Păşune 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice  – 

Regia Naţională a Pădurilor – 
ROMSILVA 

CUI - 1590120 
 

Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură şi Investiţii 
Străine – concesiune Compania 

Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România – S.A.  

 CUI – 16054368 
 

613 
(parţial) 8.29.06 

Suprafaţa: 
12.816 mp 
Parcela P 
3631/1/2 
Număr 

cadastral nou 
50531 

CF 407177 
 

3.  
Oraşul Recaş, sat Izvin, 

judeţul Timiş, 
extravilan, categoria de 
folosinţă: Neproductiv 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice  – 

Regia Naţională a Pădurilor – 
ROMSILVA  

 CUI - 1590120 
 

Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură şi Investiţii 
Străine – concesiune Compania 

Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România – S.A.  

CUI – 16054368 

613 
(parţial) 8.29.06 

Suprafaţa: 
1.922 mp 

Parcela NGL 
3631/2 

CF 401720 
 

4.  Oraşul Recaş, sat Izvin, Ministerul Mediului şi Departamentul pentru Proiecte  8.29.06 Suprafaţa: 



judeţul Timiş, 
extravilan, categoria de 

folosinţă: Arabil 

Schimbărilor Climatice  – 
Regia Naţională a Pădurilor – 

ROMSILVA 
CUI - 1590120 

 

de Infrastructură şi Investiţii 
Străine – concesiune Compania 

Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România – S.A.  

 CUI – 16054368 
 

613 
(parţial) 

10.469 mp 
Parcela A 

3643 
CF 401721 

 

5.  

Oraşul Recaş, sat Izvin, 
judeţul Timiş, 

extravilan, categoria de 
folosinţă: Arabil 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice  – 

Regia Naţională a Pădurilor – 
ROMSILVA  

 CUI - 1590120 
 

Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură şi Investiţii 
Străine – concesiune Compania 

Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România – S.A.  

 CUI – 16054368 
 

613 
(parţial) 8.29.06 

Suprafaţa: 
33.351 mp 
Parcela A 

3626/2 
Număr 

cadastral nou 
50540 

CF 407104 
 

6.  

Oraşul Recaş, sat Izvin, 
judeţul Timiş, 

extravilan, categoria de 
folosinţă: Arabil 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice  – 

Regia Naţională a Pădurilor – 
ROMSILVA 

CUI - 1590120 
 

Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură şi Investiţii 
Străine – concesiune Compania 

Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România – S.A.  

CUI – 16054368 
 

613 
(parţial) 8.29.06 

Suprafaţa: 
25.456 mp 
Parcela A 

3622/1 
CF 401723 

 

7.  

Oraşul Recaş, sat Izvin, 
judeţul Timiş, 

extravilan, categoria de 
folosinţă: Arabil 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice  – 

Regia Naţională a Pădurilor – 
ROMSILVA  

 CUI - 1590120 
 

Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură şi Investiţii 
Străine – concesiune Compania 

Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România – S.A.  

 CUI – 16054368 
 

613 
(parţial) 8.29.06 

Suprafaţa: 
26.998 mp 
Parcela A 

3620 
CF 401724 

 

8.  

Oraşul Remetea Mare, 
judeţul Timiş, 

extravilan, categoria de 
folosinţă: Drum 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice  – 

Regia Naţională a Pădurilor – 
ROMSILVA  

 CUI - 1590120 
 

Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură şi Investiţii 
Străine – concesiune Compania 

Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România – S.A.  

CUI – 16054368 

613 
(parţial) 8.29.06 

Suprafaţa: 
17.721 mp 
Parcela A 
919/1/2 
Număr 

cadastral nou 
401464 

CF 401464 
 



9.  

Oraşul Recaş, sat Izvin, 
judeţul Timiş, 

extravilan, categoria de 
folosinţă: Arabil 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice  – 

Regia Naţională a Pădurilor – 
ROMSILVA  

 CUI - 1590120 
 

Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură şi Investiţii 
Străine – concesiune Compania 

Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România – S.A.  

CUI – 16054368 
 

 
 

613 
(parţial) 

8.29.06 

Suprafaţa: 
808 mp 

Parcela A 
3626/1 
Număr 

cadastral nou 
50539 

CF 407103 
 

10.  

Oraşul Recaş, sat Izvin, 
judeţul Timiş, 

extravilan, categoria de 
folosinţă: Păşune 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice  – 

Regia Naţională a Pădurilor – 
ROMSILVA  

 CUI - 1590120 
 

Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură şi Investiţii 
Străine – concesiune Compania 

Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România – S.A.  

CUI – 16054368 
 

613 
(parţial) 8.29.06 

Suprafaţa: 
 41 mp 

Parcela P 
3631/1/1 
Număr 

cadastral nou 
50530 

CF 407176 
 

11.  

Oraşul Recaş, sat Izvin, 
judeţul Timiş, 

extravilan, categoria de 
folosinţă: Arabil 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice  – 

Regia Naţională a Pădurilor – 
ROMSILVA 

CUI - 1590120 
 

Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură şi Investiţii 
Străine – concesiune Compania 

Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România – S.A.  

CUI – 16054368 
 

613 
(parţial) 8.29.06 

Suprafaţa: 31 
mp 

Parcela A 
3641/1/1 
Număr 

cadastral nou 
50533 

CF 407179 
 

TOTAL SUPRAFAŢĂ 136.655 mp 
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