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BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

      Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative 
privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
"Regele Mihai I al României " din municipiul Timişoara în domeniul privat al statului şi 
în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
"Regele Mihai I al României " din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, trimisă Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, cu 
adresa nr. PL- x 428 din 6 noiembrie 2017 şi înregistrată cu nr. 4c-11/1060 din 7 
noiembrie 2017, respectiv cu nr. 4c-4/540/2017 şi nr. 4c-9/324/2017. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  face parte din 
categoria legilor organice. 

 

       PREŞEDINTE,                      PREŞEDINTE,                     PREŞEDINTE,                         

  Eugen NICOLICEA            Alexandru STĂNESCU          Camelia GAVRILĂ 
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                                                          PARLAMENTUL ROMÂNIEI                           

CAMERA DEPUTAŢILOR 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ŞI 
IMUNITĂŢI  
Nr. 4c-11/1060/2017 
Bucureşti, 24 aprilie  2018 
 
 

 COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ                  COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT 
INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI SERVICII                                           ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT  
SPECIFICE                                                                                                  
Nr. 4c-4/540/2017                                                                                        Nr. 4c-9/324/2017 
 
 

RAPORT  COMUN 

asupra propunerii legislative privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din 

municipiul Timişoara în domeniul privat al statului şi în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timişoara, judeţul Timiş 

(PLx.428/2017) 
 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare,  prin adresa nr. PLx.428 din 6 noiembrie 2017, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au fost sesizate spre 
dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului şi din 
administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul 
Timişoara în domeniul privat al statului şi în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
"Regele Mihai I al României " din municipiul Timişoara, judeţul Timiş. 
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Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 30 octombrie 2017. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 296 din 03.05.2017, a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. 
Guvernul,  prin  punctul de vedere transmis la data de 04.04.2018, nu susţine iniţiativa legislativă. 
Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat negativ propunerea legislativă la data de 22 

noiembrie 2017. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare transmiterea unui bun imobil-teren din domeniul public al statului şi 

din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 
municipiul Timişoara, în domeniul privat al statului şi în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice şi Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au examinat propunerea legislativă în şedinţa comună din 
data de 24 aprilie 2018.  
  La dezbateri au fost prezenţi deputaţi, membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, conform listei de prezenţă.  
Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au participat 
la dezbateri 13 deputaţi. Din numărul total de 26 membri ai Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au participat la 
dezbateri 19 deputaţi. 
   În urma dezbaterii, membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi adoptarea  propunerii legislative privind 
transmiterea unui bun imobil - teren din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul Timişoara în domeniul privat al statului şi în 
proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României " din municipiul 
Timişoara, judeţul Timiş, cu amendamente admise şi amendament respins cuprinse în anexele care fac parte integrantă din 
prezentul raport. 
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Anexa iniţiatorului se modifică şi se înlocuieşte cu anexa ataşată prezentului raport. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
                                  
                   PREŞEDINTE                               
              Eugen NICOLICEA                          
                                            
 
 
                    SECRETAR     
          Alina-Elena TĂNĂSESCU 
 

             
           PREŞEDINTE                                    PREŞEDINTE 
     Alexandru STĂNESCU                         Camelia GAVRILĂ 
 
 
 
             SECRETAR                                         SECRETAR 
            Dan CIOCAN                                    Mihaela HUNCĂ 

 
 
 
 
 
 
     
               Consilier parlamentar, 
                 Muşat Alexandra 

 
 
 
                         
 
 
                                                                   
 
 Consilier parlamentar,                                         Consilier parlamentar, 
   Alexandra Simionel                                                   Ioana Mânzu 
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Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE  

 

Nr. 
crt. 

Text iniţiativă legislativă Amendamentele admise de Comisiile reunite Motivarea amendamentelor 

0 1 2 3 

1.  LEGE   

privind transmiterea unui bun 
imobil-teren din domeniul public al 
statului şi din administrarea 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din 
municipiul Timişoara în domeniul 
privat al statului şi în proprietatea 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din 
municipiul Timişoara, judeţul Timiş 

 

LEGE   

privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi 
din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul 
Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul privat al statului şi în 
administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul 
Timişoara, judeţul Timiş, 

 precum şi 

 transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al 
statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” 
din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul 
Timişoara, judeţul Timiş şi în administrarea Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele 
Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş. 

Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă.  
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2.  Art. 1. – Prin derogare de la 
prevederile art. 10 alin. (2) din Legea 
nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, se aprobă 
transmiterea unui bun imobil – teren 
în suprafaţă de 1341,296 ha, având 
datele de identificare prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din 
prezenta lege, aflat în domeniul 
public al statului şi din administrarea 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului  
"Regele Mihai I al României„ din 
Timişoara, în domeniul privat al 
statului şi în proprietatea Universităţii 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului "Regele Mihai 
I al României„ din Timişoara, judeţul 
Timiş, în vederea realizării 
obiectivului privind activitatea de 
învăţământ superior şi cercetare în 
domeniul agricol.  

         „Art. 1. – În conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare şi cu art. 46 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare, cu modificările şi 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 şi din administrarea Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I 
al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul 
privat al statului şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 
României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş.” 

 

 

Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă ca 
urmare a observaţiilor 
transmise de Consiliul 
Legislativ. 

3.   „Art. 2. – (1) Se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a 
terenurilor prevăzute în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta lege, din proprietatea privată a statului şi din 
administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României din 
municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea 
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Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului "Regele Mihai I al României din municipiul 
Timişoara, judeţul Timiş, şi în administrarea acesteia. 

(2) Terenurile prevăzute la alin.(1) constituie baza 
materială aferentă procesului de educaţie, cercetare şi formare 
profesională şi producţie agricolă pentru asigurarea unui proces 
de învăţământ modern şi pentru susţinerea activităţilor 
ştiinţifice, în actualul context european şi internaţional. ” 

4.  Art. 2. – Predarea-preluarea 
terenului prevăzut la art. 1 se face pe 
bază de protocol încheiat între părţile 
interesate, în termen de 30 de zile de 
la intrarea în vigoare a prezentei legi.  

Se elimină 

 

 

5.  Art. 3. – Schimbarea 
destinaţiei terenului prevăzut la art. 1 
este interzisă şi se sancţionează 
potrivit legislaţiei în vigoare.  

        „Art. 3. Bunurilor prevăzute la art.2 nu li se poate schimba 
destinaţia şi nici nu pot fi înstrăinate sau concesionate.” 

 

 

 

6.         „Art.4. - (1) În situaţia încălcării dispoziţiilor art.3, bunurile 
prevăzute la art.2 trec de drept în proprietatea publică a 
statului. 

(2) În situaţia prevăzută la alin.(1), Guvernul, prin hotărâre, va 
modifica în mod corespunzător anexa nr. 8 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu 
modificările şi completările ulterioare.” 
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7.          „Art. 5. - (1) Ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor 
prezentei legi Guvernul, prin hotărâre, va modifica anexa nr. 8 
la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Transferul drepturilor de proprietate a terenurilor 
menţionate mai sus sunt scutite de taxe pentru publicitatea 
imobiliară.” 

 

 

 

 

 

 

8.  Anexă iniţiator        „Art.6.- Prezenta lege intră în vigoare: 

a) la 3 zile de la publicarea  în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, în ceea ce priveşte art.1; 

b) la 15 zile de la publicarea  în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, în ceea ce priveşte art.2-5.” 

 

9.   Anexa modificată se ataşează la prezentul raport.  
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Anexa 

DATELE DE IDENTIFICARE 

a terenurilor care se trec din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului  "Regele Mihai I al 
României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul privat al statului şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
„Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, precum şi transmiterea acestora din domeniul privat al statului şi din administrarea Universităţii 

de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş.  

Nr.crt 
Nr. 

cadastral 
vechi 

Nr. cadastral 
NOU Suprafata CF (Ha) Nr. CF nou 

(conversie CF) Localitatea OBSERVAŢII 

1 A1/1 429023 29,4104 429023 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

2 A1/4 429024 2,4167 429024 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

3 A1/8 429025 3,1771 429025 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

4 F3/1 429026 2,3838 429026 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

5 F4/1 429027 3,9387 429027 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

6 A8/1 429028 1,9144 429028 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

7 A8/3 429029 10,8922 429029 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

8 A8/5 429030 19,3534 429030 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

9 F9 429032 0,5856 429032 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

10 F14 429033 3,4406 429033 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

11 A16/1 429034 17,3097 429034 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 
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12 A16/3 429035 11,3655 429035 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

13 A16/7 429036 9,0263 429036 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

14 A16/9 429037 36,9871 429037 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

15 A18 429038 10,8686 429038 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

16 A21 429039 25,6053 429039 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

17 A25 429040 3,3129 429040 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

18 A26/2 429042 16,7017 429042 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

19 A28/1 429043 69,5744 429043 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

20 A33 429044 40,0397 429044 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

21 A39 429045 20,6191 429045 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

22 A42 429046 0,2221 429046 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

23 A55 429047 0,5986 429047 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

24 A57 429049 0,5342 429049 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

25 A58/1 429050 1,0311 429050 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

26 A58/2 429051 1,1178 429051 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

27 A60 431383 24,355 431383 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

28 A62 429054 50,647 429054 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

29 A65/1 429055 14,424 429055 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

30 A66 429056 4,8636 429056 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 
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31 A68 429060 53,256 429060 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

32 A70 431330 50,1977 431330 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

33 A73 429062 40,6025 429062 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

34 A75 429064 52,8383 429064 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

35 A77 431358 53,1563 431358 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

36 A80 429067 53,2544 429067 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

37 A82 429068 54,0068 429068 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

38 A84 429069 52,6573 429069 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

39 A86 429071 53,6738 429071 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

40 A97/1 429072 10,0000 429072 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

41 F102 429073 0,2761 429073 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

42 A108 429074 1,8714 429074 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

43 A109 429075 5,4522 429075 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

44 A112 429076 5,7621 429076 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

45 A116 429077 0,9426 429077 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

46 A124 429078 98,9224 429078 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

47 A125 429079 2,1811 429079 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

48 A131 429080 19,6607 429080 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

49 A133 429083 22,5558 429083 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 
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50 F135 429084 0,0522 429084 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

51 A136 429086 14,8423 429086 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

52 A139 429087 67,3213 429087 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

53 A148 429088 39,2056 429088 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

54 F149 429089 0,6901 429089 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

55 F151 429090 2,2778 429090 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

56 A154 429091 25,4819 429091 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

57 A158 429092 27,6607 429092 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

58 A354/1 400956 82,1007 400956 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

59 A363 425181 18,1958 425181 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

60 A359 425180 25,8264 425180 Timişoara Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

Total Timişoara 1371,6389 ha    

61 A38/1 401076 3,7585 401076 Dumbrăviţa Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

62 A47/1 402572 5,3215 402572 Dumbrăviţa Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

63 A52 402573 4,5993 402573 Dumbrăviţa Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

64 A70/2/1 401078 3,1100 401078 Dumbrăviţa Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

65 A70/2/2 401079 0,8100 401079 Dumbrăviţa Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia 

Total Dumbrăviţa 17,5993 ha    

Total Timişoara şi Dumbrăviţa 1389,2382 ha    
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Anexa 

AMENDAMENT RESPINS 

Nr. 

Crt. 
Text iniţiativă legislativă Amendament propus 

Autorul amendamentului 
Motivarea amendamentului 

1. Art. 3. – Schimbarea destinaţiei terenului 
prevăzut la art. 1 este interzisă şi se 
sancţionează potrivit legislaţiei în vigoare. 

„Art. 3. Bunurilor prevăzute la art.2 nu li se poate 
schimba destinaţia şi nici nu pot fi înstrăinate, 
concesionate sau arendate.” 

Autor: dep. Silviu Dehelean 
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