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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind modificarea Legii nr.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 
Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean 

Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport internațional Braşov-Ghimbav" şi 
pentru abrogarea Ordonanţei 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 International Braşov-Ghimbav" 
 (PLx.373/2016) 

 

 În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
adresa nr. PLx.373 din 26 septembrie 2016, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
a primit, spre avizare, proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.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 
Braşov, în domeniul public al judeţului Braşov şi în administrarea Consiliului Judeţean 
Braşov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport International Braşov-Ghimbav" şi pentru 
abrogarea Ordonanţei 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 International Braşov-Ghimbav".  

Proiectul de lege a fost dezbătut în Comisie în şedinţa din  28 februarie 2017. 
Comisia, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, a  hotărât să emită aviz negativ 

asupra proiectului de lege menţionat. 
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