
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
 
 
 
 

L E G E 
 
 

 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului               
nr. 3/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate 
publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în 
administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru 
Universitatea „Transilvania” din Braşov, în scopul construirii unui 
campus universitar 
 
  
 Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
  
 Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3 
din 6 februarie 2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, 
proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în 
administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru 
Universitatea „Transilvania” din Braşov, în scopul construirii unui campus 
universitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 
din 8 februarie 2008, cu următoarele modificări: 
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 1. Titlul  ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
   „ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  
privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, 
din administrarea Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru 
Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Universităţii 
«Transilvania» din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar” 

 
 2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 „Art. 1. – (1) Prin derogare de la dispoziţiile 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 transmiterea unui teren 
în suprafaţă de 30 ha, proprietate publică a statului, având datele de 
identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
ordonanţă de urgenţă, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare 
- Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea 
Universităţii «Transilvania» din Braşov, în scopul construirii unui campus 
universitar.” 
 
 
 3. Anexa se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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           „ANEXĂ 

 
 
 
 

    DATELE DE IDENTIFICARE  
a suprafeţei de teren, proprietate publică a statului, care se transmite din 

administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă 
de Zahăr Braşov în administrarea Universităţii «Transilvania» din Braşov 

 
 

Adresa unde este 
situată suprafaţa de 

teren 

Persoana juridică de 
la care se transmite 
suprafaţa de teren 

Persoana juridică la 
care se transmite 
suprafaţa de teren 

Caracteristicile tehnice ale 
terenului care se transmite 

Teren extravilan, 
situat în zona 
Bartolomeu, 
municipiul 
Braşov, judeţul 
Braşov 

Din domeniul 
public al statului 
şi din 
administrarea 
Institutului 
Naţional  
de Cercetare-
Dezvoltare pentru 
Cartof şi Sfeclă de 
Zahăr Braşov 

În domeniul public 
al statului şi în 
administrarea 
Universităţii 
«Transilvania» din 
Braşov 

Teren extravilan în suprafaţă 
de 30 ha, potrivit 
tarlalelor/parcelelor 
cadastrele 159/A1168/1 şi 
156/A1170 (15 ha de teren 
reprezentat de parcela 
159/A1168/1 şi 15 ha de 
teren reprezentat de parcela 
156A/A1170) 
Nr. M.F. 104.651 şi 105.043 

             „ 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 
 
 

 PREŞEDINTELE  
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

PREŞEDINTELE  
SENATULUI 

  
Bogdan Olteanu Nicolae Văcăroiu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti, 
Nr. 


