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RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.18/2007 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren 
aflat în domeniul public al statului 

 
  1. Cu adresa nr.PL-x 386 din 14 mai 2007, Comisia pentru 
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost sesizate în vederea dezbaterii în 
fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.18/2007 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren aflat în domeniul 
public al statului. 
  La întocmirea Raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ nr.392 din 23.03.2007. 
  Proiectul de Lege a fost dezbătut şi avizat în fond, în procedură 
obişnuită, în şedinţele din 28 mai 2007, respectiv 29 mai 2007.  
  Proiectul de Lege are ca obiect transmiterea unui teren în suprafaţă de 
159,562 ha din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării în domeniul public al judeţului Cluj şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Cluj, în vederea realizării parcului industrial Tetarom 3. 
  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport propun 
Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege, în forma Senatului.  
  2. Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
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  3. La lucrările Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic au fost prezenţi un număr de 26 de deputaţi, din 
totalul de 29 membri ai Comisiei şi un număr de 17 deputaţi din totalul de 26 
membri ai Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.  
  Raportul Comisiilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
  4. Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 7 mai 2007. 
  5. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, propunerea legislativă este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor.  
  Comisiile au propus admiterea proiectului de Lege, în forma adoptată 
de Senat. 
 
 
 
  PREŞEDINTE,             PREŞEDINTE, 
 
         RELU FENECHIU    LIA OLGUŢA VASILESCU 
 
 
 
            SECRETAR,                                SECRETAR,  
 
          SERES DENES       MIHAI RADAN 
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