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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

                      Bucureşti, 21.03.2007 
                            Nr.23/61/2007 
       

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.100/2006 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil 
proprietate privată a statului din administrarea Societăţii Comerciale 

„Compania Naţională de Transporturi Aeriene – TAROM” – S.A. în administrarea 
Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A. 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, în procedură 
de urgenţă, pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2006 privind transmiterea unor 
părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societăţii 
Comerciale „Compania Naţională de Transporturi Aeriene – TAROM” – S.A. în 
administrarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A., transmis cu 
adresa nr. P.L.x 121 din 12 martie 2007, înregistrat sub nr.23/61 din 13 martie 2007. 
  Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu 
nr.1669/11.12.2006, cu observaţii cu propuneri. 
  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 6 martie 2007. 
  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 
21 martie 2007. la dezbaterile asupra proiectului de lege au participat specialişti din 
Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sub conducerea domnului 
secretar de stat Ioan Andreica. 
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu amendamente admise prezentate în 
anexă. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
   
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 

 

Administrator
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

 
A M E N D A M E N T E    A D M I S E 

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2006 privind transmiterea unor părţi 
dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societăţii Comerciale „Compania Naţională de 

Transporturi Aeriene – TAROM” – S.A. în administrarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A. 
 

Nr. 
crt. 

Textul OUG nr.100/2006 Textul adoptat de Senat Amendamente propuse Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.  LEGE  

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.100/2006 privind 

transmiterea unor părţi dintr-un imobil 
proprietate privată a statului din 

administrarea Societăţii Comerciale 
"Compania Naţională de Transporturi 

Aeriene Române TAROM" - S.A. în 
administrarea Companiei Naţionale de 

Investiţii "C.N.I." - S.A. 
 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.100 din 6 
decembrie 2006 privind transmiterea unor 
părţi dintr-un imobil proprietate privată a 
statului din administrarea Societăţii 
Comerciale "Compania Naţională de 
Transporturi Aeriene Române TAROM" – 
S.A.. în administrarea Companiei Naţionale 
de Investiţii "C.N.I." - S.A., publicată în 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.100 din 6 
decembrie 2006 privind transmiterea 
unor părţi dintr-un imobil proprietate 
privată a statului din administrarea 
Societăţii Comerciale "Compania 
Naţională de Transporturi Aeriene 
Române TAROM" - S.A.în administrarea 
Companiei Naţionale de Investiţii 

Conform normelor de 
tehnică legislativă. 
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0 1 2 3 4 
  Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr.1028 din 27 decembrie 2006. 
 

"C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.1028 
din 27 decembrie 2006. cu următoarele 
modificări: 
 

 

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  
privind transmiterea unor părţi 

dintr-un imobil proprietate 
privată a statului din 

administrarea Societăţii 
Comerciale "Compania Naţională 
de Transporturi Aeriene Române 
TAROM" - S.A. în administrarea 
Companiei Naţionale de Investiţii 

"C.N.I." - S.A. 
 

Nemodificat Nemodificat 
 

 

4.  
 
Art. 1. - Parterul şi mezaninul 
imobilului, având datele de 
identificare prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta 
ordonanţă de urgenţă, proprietate 
privată a statului, se transmit din 
administrarea Societăţii Comerciale 
"Compania Naţională de 
Transporturi Aeriene Române - 
TAROM" - S.A. în administrarea 
Companiei Naţionale de Investiţii 
"C.N.I." - S.A., în vederea 
desfăşurării activităţilor de interes 
public sau social în domeniul 
construcţiilor, aprobate potrivit 

 
 
Nemodificat 

1. Articolul 1 va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 1. - Parterul şi mezaninul 
imobilului, având datele de identificare 
prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta ordonanţă de 
urgenţă, proprietate privată a statului, se 
transmit din administrarea Societăţii 
Comerciale "Compania Naţională de 
Transporturi Aeriene Române - 
TAROM" - S.A. în administrarea 
Companiei Naţionale de Investiţii 
"C.N.I." - S.A., în vederea desfăşurării 
activităţilor proprii de interes public, 
aprobate potrivit legii, şi pe perioada în 
care compania se află sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor, 

Necesitatea 
specificării tipului de 
activităţi desfăşurate 
de CNI. 
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0 1 2 3 4 
legii, şi pe perioada în care 
compania se află sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului.  
 

Construcţiilor şi Turismului.”  
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 

5. Art. 2. - Lucrările perimetrale de 
anvelopă exterioară şi pereţii 
interiori adiacenţi spaţiilor tehnice şi 
de acces ale parterului şi 
mezaninului, necesare punerii în 
funcţiune a imobilului, se finanţează 
de Ministerul Transporturilor, 
Construcţiilor şi Turismului, în baza 
documentaţiilor tehnice aprobate 
conform legii, din alocaţii bugetare 
anuale şi din alte surse legal 
constituite.  

 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

6.  
 
Art. 3. - Lucrările necesare 
amenajării spaţiilor în vederea 
desfăşurării activităţilor de interes 
public sau social în domeniul 
construcţiilor se finanţează de 
Compania Naţională de Investiţii 
"C.N.I." - S.A. din surse proprii.  
 

 
 
Nemodificat 

 

2. Articolul 3 va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 3. - Lucrările necesare amenajării 
spaţiilor în vederea asigurării 
desfăşurării activităţilor proprii de 
interes public se finanţează de 
Compania Naţională de Investiţii 
"C.N.I." - S.A. din surse proprii.” 
 
Dep.Ioan Bivolaru – PSD 
 

Conform 
modificărilor 
articolului 1. 

7. Art. 4. - Predarea-preluarea părţilor 
din imobil se face pe bază de 
protocol încheiat între părţile 
interesate, în termen de 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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0 1 2 3 4 
ordonanţe de urgenţă.  
 

8.  Art. 5. - Alineatul (3) al articolului 
3 din Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de Investiţii 
"C.N.I." - S.A., publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.472 din 17 august 2001, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 117/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
după cum urmează:  
"(3) C.N.I. poate deţine în 
administrare, concesiune, închiriere 
sau în folosinţă gratuită bunuri 
proprietate privată a statului ori a 
unităţilor administrativ-teritoriale, 
pe care le utilizează în vederea 
realizării scopului şi obiectului său 
de activitate, în condiţiile actului 
prin care i-a fost dat fiecare dintre 
aceste bunuri."  
 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
 

 

9. Art. 6. - Pe data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă se 
abrogă art.3 şi anexa nr.2 la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.66/2004 privind schimbarea 
destinaţiei unor părţi din imobilele 
situate în municipiul Bucureşti, 
precum şi trecerea unor părţi dintr-
un imobil proprietate privată a 
statului din administrarea Companiei 

Nemodificat 
 

Nemodificat 
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0 1 2 3 4 
Naţionale de Investiţii "C.N.I." - 
S.A. în administrarea Societăţii 
Comerciale "Compania Naţională de 
Transporturi Aeriene Române - 
TAROM" - S.A., publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.870 din 23 septembrie 
2004, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 487/2004.  
 

 
 
 
 
 
 
 
                                            PREŞEDINTE,                                                                   SECRETAR, 
 
                                              Iulian Iancu                                                                     Aurelia Vasile 

 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Daniel Bădina 
 
Expert parlamentar, Isabela Robe 


