
 
 
 

 
 

 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

  L E G E 
 

    privind trecerea unui teren, proprietate publică a statului, 
din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 
Suceava din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în administrarea Ministerului 
Economiei şi Finanţelor 

 
 Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 
 Articol unic. – Prin derogare de la prevederile art. 223 şi 224 din 
Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de 
cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei 
alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice                 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu modificările şi completările ulterioare, 
se aprobă trecerea terenului în suprafaţă de 6.850 m2, proprietate 
publică a statului, situat în judeţul Suceava, având datele de 
identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
lege, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 
Suceava din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în administrarea Ministerului Economiei 
şi Finanţelor,  pentru realizarea investiţiei „Trecerea la tensiunea de 
400 kV a axului Gutinaş-Bacău-Roman-Suceava din cadrul Sistemului 
Naţional de Transport al Energiei Electrice”. 
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   Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 13 mai 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 
din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

Bogdan Olteanu 

 
 



          ANEXĂ 
 

DATELE DE IDENTIFICARE  
a terenului, proprietate publică a statului, care se transmite din 

administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava din subordinea 
Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în 

administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor,  pentru realizarea investiţiei 
„Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Gutinaş-Bacău-Roman-Suceava al  

Sistemului Naţional de Transport al Energiei Electrice”, din cadrul Companiei 
Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. 

 
Locul unde este 
situat terenul 
care se transmite 

Persoana 
juridică de la 
care se 
transmite 
terenul 

Persoana 
juridică la care 
se transmite 
terenul 

Codul de 
clasificare din 
inventarul 
bunurilor aflate 
în 
administrarea 
Ministerului 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 
Rurale, care 
alcătuiesc 
domeniul 
public al 
statului 
 

Caracteristicile 
tehnice ale 
terenului 

Judeţul Suceava, 
în extravilanul 
municipiului 
Suceava, 
Tarla 25,  
Parcela 487/1, 
Nr. cadastral 
1294/35,  
CF 2663 

Statul Român, 
Ministerul 
Agriculturii şi 
Dezvoltării 
Rurale, 
Staţiunea de 
Cercetare-
Dezvoltare 
Agricolă 
Suceava din 
subordinea 
Academiei de 
Ştiinţe 
Agricole şi 
Silvice 
„Gheorghe 
Ionescu-
Şişeşti” 

Statul Român, 
Ministerul 
Economiei şi 
Finanţelor, 
Compania 
Naţională de 
Transport al 
Energiei 
Electrice 
„Transelectrica”-
S.A 

- nr. M.F. 
152065 

-suprafaţa = 
6850 m2 

- categoria - 
arabil 

 


