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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a 
municipiului Cluj-Napoca  

(PLx. 514/2019) 
 
 

1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PLx.514 din 28 octombrie 2019, 
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și 
Comisia juridică, de disciplină și imunități au primit spre dezbatere, în fond, proiectul de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul 
public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare 
Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca. 

 
Pentru întocmirea raportului comun, Comisiile au analizat avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.615/17.07.2019 și avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social nr. 
3447/02.07.2019, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 615/6 iulie 2018, Punctele de vedere ale Universității de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca nr. 18976/19.08.2019 și, respectiv, 25231/23.10.2019. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea unor imobile, cu datele de identificare din anexa inițiativei, din domeniul 
public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare 
Horticolă din Cluj - Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Terenurile la care se face referire sunt terenuri intravilane, din 
zona adiacentă străzilor Constantin Brâncuși și Borhanciului, Cluj-Napoca, și au, în prezent, ca destinație, activități de cercetare-dezvoltare-
inovare și multiplicarea materialului biologic. Prin această inițiativă, noua destinație pentru aceste terenuri va fi cea de drum. 

 
       2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73 din 
Constituţia României, republicată. 
 
 3. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de 
lege în şedinţe separate. 
 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a dezbătut proiectul de lege în ședința din 03 
decembrie 2019. 

La lucrările Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență.  
În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a propus, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise redate în Anexa care face parte integrantă din raportul preliminar. 
 
Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 10 februarie 2020. 
La lucrările Comisiei au fost prezenți deputați, membri ai Comisiei, conform listei de prezență.  
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități a propus, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 

amendamentele admise redate în Anexa care face parte integrantă din raportul preliminar. 
 
Comisia pentru învățământ, știință, tineret şi sport a dezbătut proiectul de lege în ședințele din data de 27 noiembrie 2019 și 18 

februarie 2020.   
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 25 membri ai Comisiei.  
În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea proiectului de lege a participat ca 

invitat domnul Dragoș Rădulescu - secretar de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.   
În urma dezbaterilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a propus, cu 17 voturi pentru și 1 abținere, adoptarea 

proiectului de lege cu amendamentele admise redate în Anexa I care face parte integrantă din raport. 
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 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. 
 Senatul, în calitate de Primă Cameră sesizată, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, a adoptat proiectul de lege, în ședința din 
21 octombrie 2019, în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, republicată. 
  
 5. În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor trei Comisii au hotărât să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de lege cu amendamentele admise redate în Anexa I care face parte integrantă din prezentul raport. 
 
 
 

  PREŞEDINTE 
Prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai CÎMPEANU 

 
 
 

PREŞEDINTE 
Alexandru STĂNESCU 

PREŞEDINTE 
Nicușor HALICI 

SECRETAR 
Viorel STAN 

 
 

SECRETAR 
Dan CIOCAN 

SECRETAR 
Aida Cristina CĂRUCERU 

 

 
Șef birou Ioana Mînzu 

Consilier parlamentar Monica Tudor  

 
 

Consilier parlamentar Ionela Ghiveciu 

 
 

Consilier parlamentar Alexandra Mușat 
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                   Anexa I 
AMENDAMENTE ADMISE    

 
Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de Comisii 
(autor amendament) 

Motivare 

1. Titlul Legii: Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public 
al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare 
Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-
Napoca  

Titlul Legii: Lege privind trecerea unor imobile din 
domeniul public al statului şi din administrarea 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-
Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca 

Autor: Comisia agricultură + Comisia juridică 

Respectare norme 
tehnică legislativă  

2. Art. 1. – Se aprobă trecerea unor imobile-terenuri, din domeniul 
public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole 
și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare 
Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-
Napoca, cu destinație de drum. Datele de identificare ale imobilelor 
respective sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta lege. 

Art. 1. – Se aprobă trecerea unor imobile-terenuri, având 
datele de identificare prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public 
al statului și din administrarea Universității de Științe 
Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru 
Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în 
domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, cu 
destinație de drum.  

Autor: Comisia agricultură + Comisia juridică

Respectare norme 
tehnică legislativă 

3. Art. 2. – Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe 
bază de protocol încheiat între părțile interesate, la valoarea de 
inventar al acestora, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi. 

 
Text nemodificat 

 

 
                                                                                                        Anexă 

DATELE DE IDENTIFICARE 
ale imobilelor care se transmit din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-

Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca  
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
imobilului care 

se transmite 

Locul unde sunt 
situate imobilele 
care se transmit 

Persoana juridică de la care 
se transmite imobilul 

Persoana juridică la 
care se transmite 

imobilul 

Codul de 
clasificație al 

bunului imobil 

Număr de 
identificare 

atribuit 
Ministerului 
Finanțelor

Caracteristicile 
tehnice ale bunului 
care se transmite 
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Publice
1. teren intravilan Cluj-Napoca, zona 

adiacentă străzilor 
Constantin Brâncuși 
și Borhanciului 

Statul român, în 
administrarea Universității 
de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară Cluj-
Napoca, pentru Staţiunea de 
Cercetare Horticolă Cluj-
Napoca

Municipiul Cluj-
Napoca, domeniul 
public 

 
8.10.06 

 
102002 

Suprafața 40 mp. 
nr. cadastral 
329307, CF 
329307 Cluj-
Napoca 

2. teren intravilan Cluj-Napoca, zona 
adiacentă străzilor 
Constantin Brâncuși 
și Borhanciului 

Statul român, în 
administrarea Universității 
de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară Cluj-
Napoca, pentru Staţiunea de 
Cercetare Horticolă Cluj-
Napoca

Municipiul Cluj-
Napoca, domeniul 
public 

 
 

8.10.06 

 
 

102002 

 
Suprafața 7540 mp. 
nr. cadastral 
329309, CF 
329309 Cluj-
Napoca 

3. teren intravilan Cluj-Napoca, zona 
adiacentă străzilor 
Constantin Brâncuși 
și Borhanciului 

Statul român, în 
administrarea Universității 
de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară Cluj-
Napoca, pentru Staţiunea de 
Cercetare Horticolă Cluj-
Napoca

Municipiul Cluj-
Napoca, domeniul 
public 

 
8.10.06 

 
102002 

Suprafața 1308 mp. 
nr. cadastral 
329259, CF 
329259 Cluj-
Napoca 

 
 


