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BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 

    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN SUPLIMENTAR asupra 
proiectului de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi 
administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în 
domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, precum şi 
transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei 
Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, cu adresa nr. PL- x 414 din 1 
octombrie 2019. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 

              PREŞEDINTE,                        PREŞEDINTE,                          PREȘEDINTE,                           
 

            Nicușor HALICI                       Angelica FĂDOR                 Alexandru STĂNESCU 
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RAPORT  COMUN SUPLIMENTAR 
asupra proiectului de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 

Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei 
Naționale a Pădurilor-Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi 

administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Slatina 

 
În conformitate cu prevederile art. 94  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectului de Lege privind trecerea unor terenuri din 
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în 
domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, 
a acestora din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a 
Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, Comisiei pentru administraţie publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice, cu adresa nr. PL- x 414 din 1 octombrie 2019. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 533 din 26.06.2019, a avizat favorabil iniţiativa legislativă cu observații și propuneri. 
Consiliul Economic și Social a avizat negativ proiectul de lege ( nr. 3003/11.06.2019). 
Comisia pentru transporturi și infrastructură și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au avizat negativ inițiativa 

legislativă. 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 25 septembrie 2019, cu respectarea 

prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare trecerea unor terenuri, aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - 

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, din domeniul public al statului, în domeniul privat al statului, precum şi transmiterea acestora, 
cu titlu gratuit, din domeniul privat al statului în domeniul privat al municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului local al 
municipiului Slatina, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire drum legătură între zonele industriale”. 

  În data de 4.03.2020, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de disciplină și 
imunități și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii au transmis plenului Camerei Deputaților un 
raport comun de adoptare a proiectului de Lege mai sus menționat cu amendamente admise prevăzute în Anexa care făcea parte 
integrantă din raportul comun. 

În conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în ședința din  20.05.2020, plenul 
Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea proiectului de Lege la cele trei Comisii sesizate în fond în vederea examinării și depunerii 
unui nou raport comun suplimentar.  

 
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul 

de lege în şedinţe separate. 
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege 

menţionat mai sus în şedinţa online din 26 mai 2020. La lucrările Comisiei au fost prezenți la ședință deputaţi conform listei de 
prezență. 

Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege menţionat mai sus în 
şedinţa online din 2 iunie 2020. La lucrările Comisiei au fost prezenți la ședință deputaţi conform listei de prezență. 
  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut proiectul de lege în şedinţa online din 9 iunie 2020.  

  La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă. 
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi, 

să se propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei 
Naționale a Pădurilor-Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi administrarea 
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Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Slatina cu amendamente admise prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun suplimentar. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 

 
 

PREȘEDINTE                                         PREŞEDINTE, 

                   Nicușor HALICI                                     Angelica FĂDOR 

PREȘEDINTE, 

                        Alexandru STĂNESCU 

 
 
 
                        SECRETAR,                                                  SECRETAR,                                                       SECRETAR, 
              Aida Cristina CĂRUCERU                            Simona BUCURA-OPRESCU                                  Dan CIOCAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Consilier parlamentar, Alexandra Mușat                                 Consilier parlamentar, Elena Hrincescu                                               Consilier parlamentar, Gabriela Amalia Ciurea 
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    Anexa  
 

Amendamente admise  
referitoare la proiectul de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - 

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, precum şi 
transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea 

privată a Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina 
(PLx. 414/2019) 	

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorii amendamentului) 

Motivarea admiterii 
amendamentelor 

1. LEGE 
privind trecerea unor terenuri din domeniul public al 

statului şi administrarea Ministerului Apelor şi 
Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în 
domeniul privat al statului și în administrarea Regiei 

Naționale a Pădurilor – Romsilva, precum şi 
transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul 
privat al statului şi administrarea Regiei Naţionale a 

Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a 
Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Slatina 

LEGE 
privind trecerea unor terenuri din domeniul public 

al statului şi din administrarea Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a 

Pădurilor - Romsilva, în domeniul public al 
Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Slatina 

 

2. Art.1.- În conformitate cu prevederile art. 10 alin.(2) din 
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 
cu modificările și completările ulterioare, se aprobă 
trecerea terenurilor, având datele de identificare prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din 
domeniul public al statului și administrarea Ministerului 
Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – 
Romsilva, în domeniul privat al statului și în administrarea 
Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. 

Se elimină 
 
 
 
 

Autori:  Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului 
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3. Art.2.- (1) Se aprobă , transmiterea, cu titlu gratuit, a 
terenurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezenta lege, din domeniul privat al statului și 
administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor – Regia 
Națională a Pădurilor – Romsilva, în proprietatea privată a 
Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Slatina, în vederea realizării obiectivului de 
investiții Construire drum legătură între zonele industriale. 
 
 
 
           
 (2) Terenurile prevăzute la alin.(1), vor face parte din 
proprietatea privată a municipiului Slatina și vor fi înscrise 
definitiv în Cartea Funciară a acestuia. 
         
 
 
 (3)Transferul dreptului de proprietate a terenurilor mai sus 
menționate sunt scutite de taxe pentru publicitate 
imobiliară. 

Art.1.- (1) Se aprobă , transmiterea, cu titlu gratuit, a 
terenurilor prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta lege, din domeniul public al 
statului și administrarea Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – 
Romsilva, în domeniul public al Municipiului Slatina 
și în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Slatina, în vederea realizării obiectivului de investiții 
Construire drum de  legătură între zonele industriale, 
parc industrial și dezvoltare zonă industrială. 
 
 
Se elimină 
 
 
 
 
 
(2) Transferul dreptului de proprietate a terenurilor 
prevăzute la alin.(1) se face cu scutirea de la plata 
tarifelor de publicitate imobiliară. 
 
 
 
Autori:  Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text superfluu 
Dispoziție prevăzută la alin. 
(1). 

4. Art.3.- Ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor 
prezentei legi, Guvernul, prin hotărâre, va modifica anexa 
corespunzătoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului, cu modificările  și completările 
ulterioare. 

Art.2.-  În termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a  prezentei legi, Guvernul, prin hotărâre, va 
modifica anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 
1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, cu 
modificările  și completările ulterioare. 

 



  

 7 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Autori:  Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului 

5. Art.4.- În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Ministerului Apelor și Pădurilor – 
Regia Națională a Pădurilor – Romsilva va proceda la 
predarea terenurilor prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta lege către municipiul Slatina, pe bază 
de protocol de predare-primire. 

Art.3.- Predarea-preluarea terenurilor prevăzute în 
anexă se face pe bază de protocol încheiat între 
părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 
 
 
Autori:  Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului 
 

 

6. Art.5.-Prezenta lege intră în vigoare în 3 zile de la 
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

Se elimină 
 
 
 

Autori:  Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului 

Text superfluu 

7.  Anexa la prezentul raport se modifică și se 
înlocuiește.  
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                                                                                                                                                                                 Anexă 
 Camera Deputatilor 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale imobilelor-terenuri pentru care se solicită trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia 

Națională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, județul Olt 
 

Nr.  
crt. 

Denumirea bunului imobil Adresa Elemente cadru de descriere 
tehnică 

Carte Funciară/număr cadastral 

Persoana juridică de la 
 care se transmite imobilul 

Persoana juridică la care 
se transmite imobilul 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imobil - teren în suprafață de 
81.999 mp, situat în 
extravilanul Municipiului 
Slatina în partea de nord a  
DJ653  Slatina Milcov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Județul Olt, 
Municipiul 

Slatina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Terenul în suprafață de 81999 mp,  
este situat în extravilanul 
Municipiului Slatina, și face parte 
din imobilul – teren identificat cu 
număr cadastral 60089 înscris în 
Cartea Funciară nr. 60089 a UAT  
Slatina, avand ca limită de 
vecinătate pe latura de sud – DJ 
653 Slatina -Recea. 
 Terenul este compus din două 
loturi adiacente ce fac corp comun, 
identificate astfel: 
           1) - suprafața de teren S1 – 
51999  mp, ce are  ca limită de 
  vecinătate pe latura de sud - 
DJ653 Slatina Recea; pe latura de
  est suprafața S2 (suprafața 
de30.000 mp pe care se va edifica 
  drumul de legătură zona 
industrială), - pe latura de nord – 
rest 
  imobil cu număr cadastral 
60089); pe latura de vest- 
  proprietăți private 
            2)-  suprafața de teren S2 
– 30000 mp ( pe care se va edifica 

Statul Român, 
din administrarea Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor - 
Regia Națională a Pădurilor - 

”Romsilva” - Direcția de 
Creștere Exploatare și 

Ameliorare a Cabalinelor prin 
Direcția Silvică Olt – 

Herghelia Slatina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipiul Slatina 
Județul Olt 

Domeniul public 
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drumul de legătură zona 
industrială) ce are ca vecinătate pe 
latura de est – rest imobil cu număr 
cadastral 60089; pe latura de vest - 
suprafața de teren S1 și rest imobil 
cu număr cadastral 60089; pe latura 
de nord -  cale ferată;  pe latura de 
sud - DJ653 Slatina Recea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.* Imobil - teren în suprafață 
totală de 404.122 mp, situat 
în extravilanul Municipiului 
Slatina, în partea de est a 
Hergheliei  Slatina 

Județul Olt, 
Municipiul 

Slatina 

Terenul în suprafață totală de 
404.122 mp, este situat în 
extravilanul Municipiului Slatina, 
în partea de est a Hergheliei Slatina 
și face parte din imobilul – teren 
înscris în Cartea Funciară nr. 60757 
a UAT Slatina. 
Terenul este compus din trei loturi 
adiacente, S1, S2 și S3 care fac 
corp comun, identificate astfel: 
           1) - suprafața de teren S1 – 
173307 mp, ce are  ca limită de 
  vecinătate pe latura de est - 
suprafața de teren  S2; - pe latura 
  de vest - rest imobil cu 
număr cadastral  60757; pe latura 
de 
  nord - DJ 653 Slatina -
Recea; - pe latura de sud – imobil 
cu 
  număr cadastral 61211 
(drum expres Craiova - Pitești) 
            2)-  suprafața de teren S2 
– 48408 mp ( pe care se va edifica 
drumul de legătură zona 

Statul Român, 
din administrarea Ministerului 
Mediului, Apelor și Pădurilor - 
Regia Națională a Pădurilor - 

”Romsilva” - Direcția de 
Creștere Exploatare și 

Ameliorare a Cabalinelor prin 
Direcția Silvică Olt – 

Herghelia Slatina 

Municipiul Slatina 
Județul Olt 

Domeniul public 
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industrială), ce are ca vecinătate pe 
latura de est, suprafața de teren S3; 
pe latura de vest - suprafața de 
teren S1; pe latura de nord - DJ 653 
Slatina -Recea; - pe latura de sud – 
imobil cu număr cadastral 61211 
(drum expres Craiova - Pitești) 
             3)-  suprafața de teren S3 
– 182407 mp, ce are ca vecinătate 
pe latura de est - rest imobil cu 
număr cadastral 60757; -  pe latura 
de vest, suprafața de teren S2; - pe 
latura de nord - DJ 653 Slatina -
Recea; - pe latura de sud – imobil 
cu număr cadastral 61211 (drum 
expres Craiova - Pitești) 
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  Anexă Senat 
 

DATELE  DE  IDENTIFICARE 
ale imobilelor-terenuri pentru care se solicită trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia 

Națională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, județul Olt 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea bunului 
imobil 

Adresa 
Elemente cadru de descriere tehnică 

Carte Funciară/număr cadastral 

Persoana juridică de 
la 

care se transmite 
imobilul

Persoana juridică la 
care se transmite 

imobilul 

1. Imobil – teren în 
suprafață de 289.314 mp, 
situat în extravilanul 
municipiului Slatina 

Județul Olt, 
Municipiul 

Slatina 

Terenul în suprafață de 289.314 mp, este 
situat în extravilanul Municipiului 
Slatina, și face parte din imobilul – teren 
în suprafață totală de 518.908 mp, 
înscris în Cartea Funciară nr. 56258 a 
UAT Slatina, având număr cadastral 
56258 

Statul Român, din 
administrarea 
Ministerului, 
Mediului, Apelor și 
Pădurilor – Regia 
Națională a Pădurilor 
– ″Romsilva″ - 
Direcția de Creștere 
Exploatare și 
Ameliorare a 
Cabalinelor prin 
Direcția Silvică Olt – 
Herghelia Slatina 

Municipiul Slatina și 
în administrarea 
Consiliului Local al 
Municipiului Slatina, 
județul Olt 

2. Imobil – teren în 
suprafață de 1.604.563 
mp, situat în extravilanul 
municipiului Slatina 

Județul Olt, 
Municipiul 

Slatina 

Terenul în suprafață de 1.604.563 mp, 
este situat în extravilanul Municipiului 
Slatina, și face parte din imobilul – teren 
în suprafață totală de 2.725.139 mp 
înscris în Cartea Funciară nr. 56282 a 
UAT Slatina, având număr cadastral 
56282 

 
 
 

 
 


