
 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA 

TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
  

Bucureşti, 
 
5 noiembrie 2013 

Nr. 4c-6/418 
 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind transmiterea unor terenuri cu suprafața totală 
de 5050 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de 
Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești " -Stațiunea de Cercetare-
Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad, în administrarea Departamentului 

pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, în vederea realizării de către 
Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România -S.A. a 

obiectivului de investiție "Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj " -"Varianta de ocolire 
Arad cu profil de autostradă " 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a 

fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în procedură obișnuită, prin adresa nr. PL.x 386 

din 21 octombrie 2013, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.84/2013 privind transmiterea unor terenuri cu suprafața totală de 5050 mp, 

aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice 

"Gheorghe Ionescu-Șișești " -Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor 

Arad, în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, 

în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din 

România -S.A. a obiectivului de investiție "Autostrada Arad-Timișoara-Lugoj " -"Varianta de 

ocolire Arad cu profil de autostradă ". 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii 

Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au 

examinat proiectul de Lege mai sus menţionat în şedinţa din 5 noiembrie 2013. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 
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