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Vă înaintăm, alăturat raportul comun asupra proiectului de Lege privind transmiterea unor 

terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, 

Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — 

S.A., în domeniul public al judeţului Mureş, transmisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități, 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură și Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului pentru examinare în fond, cu adresa nr. PLx 555/2020 din 14 septembrie 2020. 

 În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

                                                                   

 

     VICEPREȘEDINTE                                     PREȘEDINTE                               PREȘEDINTE                  

               Nicușor HALICI                      Ciprian Constantin ȘERBAN        Simona BUCURA-OPRESCU 
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RAPORT COMUN 

Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în 

administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi concesiunea 

Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în domeniul public al judeţului Mureş 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 și 115 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități, 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură și Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului au fost sesizate, în procedură de urgență pentru dezbatere în  fond, cu proiectul de Lege 

privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea 

Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi concesiunea Companiei Naţionale 

de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în domeniul public al judeţului Mureş, transmis cu adresa nr. PLx. 

555 din 14 septembrie 2020 și înregistrată cu nr. 4c-13/861/2020, 4c-4/140/2020 și respectiv 4c-

7/383/2020. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege în ședința din 

data de 8 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.91 alin.(9) 

pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este  Cameră 

decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă conform avizului nr.738 

/27.07.2020. 

Consiliul Economic și Social a avizat proiectul de lege conform avizului nr. 5749/13.07.2020, 

astfel  

1) partea patronală și reprezentanții asociațiilor și fundațiilor neguvernamentale ale societății 

au votat pentru avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

2) reprezentanții părții sindicale au votat pentru avizarea nefavorabilă a   proiectului 

de lege 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea transmiterii unui teren aflat în 

administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi atribuit în concesiune 

Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., din domeniul public al statului, în domeniul 

public al judeţului Mureş. Intervenţia legislativă este argumentată în Expunerea de motive prin faptul 

că : "Consiliul Judeţean Mureş intenţionează să iniţieze un proiect de valorificare a reţelei de cale 



ferată îngustă, mai sus amintită, în scop turistic, cultural şi de agrement, prin realizarea unei piste de 

biciclete. ". 

Potrivit prevederilor art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru 

transporturi şi infrastructură și Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, au  

examinat proiectul de lege în ședinte separate.  

Comisia pentru transporturi şi infrastructură a examinat proiectul de lege în ședința din data de 

9 noiembrie 2021. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a dezbătut proiectul de lege 

ședința desfășurată în sistem mixt (fizic și online) din 14 decembrie 2021. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, a examinat și dezbătut proiectul de lege în ședința 

desfășurată în sistem mixt din 20 decembrie 2021. 

În urma dezbaterilor membrii celor 3 comisii au hotărât cu majoritate de voturi, adoptarea 

proiectului de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în 

administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi concesiunea 

Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în domeniul public al judeţului Mureş. 

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 

      VICEPREȘEDINTE                       PREȘEDINTE                               PREȘEDINTE                         

         Nicușor HALICI             Ciprian Constantin ȘERBAN  Simona BUCURA-OPRESCU 

 

 

       SECRETAR                                 SECRETAR                                   SECRETAR 

      Ladányi László-Zsolt                      Zacharie Benedek         Dumitru FLUCUȘ 

 

 

 

 

 

 
 

   Consilier parlamentar, Bucur Dragos                 Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor          Șef servicu, Nicoleta Toma  

                                                                                                                                                                                                             Consilier parlamentar, Elena Hrincescu
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