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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii a unor suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din 
administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” - Staţiunea 

de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de 

investiţie „Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj” – „Varianta de ocolire Arad cu profil de 
autostradă” respectiv a obiectivului de investiţie „Autostrada Nădlac-Arad” 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost 
sesizată, pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu proiectul de Lege 
privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor 
suprafeţe de teren, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Creşterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţie „Autostrada 
Arad-Timişoara-Lugoj” – „Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă” respectiv a 
obiectivului de investiţie „Autostrada Nădlac-Arad”, transmis cu adresa nr.P.L.x. 363 din 23 
mai 2011, înregistrat sub nr.23/163 din 24 mai 2011. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.169/21.02.2011, avizează favorabil proiectul de 
lege cu observaţii şi propuneri. 
  Senatul, în  şedinţa din 18 mai 2011, a adoptat proiectul de lege. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transmiterea unor suprafeţe de teren, 
aflate în domeniul public al statului, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu Şişeşti” - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, 
în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de 
investiţie „Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj” – „Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă” 
respectiv a obiectivului de investiţie „Autostrada Nădlac-Arad”. 
  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 01 iunie 
2011. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, republicată, Camera 
decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 

Consilieri parlamentari,  
Viorela Gondoş 
Isabela Robe 
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