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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 
Comisia pentru                  Comisia juridică, de disciplină        Comisia pentru transporturi                              
administraţie publică şi                    şi imunităţi                                    şi infrastructură                                            
amenajarea teritoriului  
 Nr.4c-7/214/2020                 Nr.4c-13/393/2020                              Nr.4c-4/79/2020 

  
                                                                                            Bucureşti, 23 iunie 2020 

 
 

BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR, 
 
 
 

  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra  proiectului de Lege privind 

transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea 

Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-

S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, şi în 

administrarea Consiliului Local Sector 5,  trimis Comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru 

transporturi și infrastructură pentru examinare pe fond, în procedură obişnuită, cu adresa 

nr. PL-x. 294 din 20 mai 2020. 

           În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare.  

 

       

               PREŞEDINTE,                PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE,                                          
 

               Angelica FĂDOR            Nicușor HALICI             Găvrilă GHILEA                                 

  

tudor.monica
Original
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 
Comisia pentru administraţie publică                 Comisia juridică, de disciplină        Comisia pentru transporturi                              
şi  amenajarea teritoriului                                                            şi imunităţi                                      şi infrastructură                                    
         Nr.4c-7/214/2020                                                          Nr.4c-13/393/2020                        Nr.4c-4/79/2020 
  

                                                                                                                                              Bucureşti, 23 iunie 2020 

                  
      PLx 294/2020                                                                                                             

 
R  A  P  O  R  T     C  O  M  U  N    

asupra proiectului de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în 
administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în 

domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, şi în administrarea Consiliului Local Sector 5 
 

 
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de diciplină și imunități şi Comisia pentru transporturi 
şi infrastructură au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obișnuită asupra Proiectului de Lege privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului 
Local Sector 5, şi în administrarea Consiliului Local Sector 5, transmis cu adresa nr. PL-x. 294 din 20 mai 2020. 

 



 2 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 12 mai 2020, cu 
respectarea prevederilor art.76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
  În conformitate cu art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat și conform 

prevederilor art.75 alin (1) și (3) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 La întocmirea prezentului raport comun cele trei comisii sesizate în fond au avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ cu observații și propuneri (nr.232/19.03.2020) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic și Social ( nr.1400 / 10.03.2020 ) 
• Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor susține adoptarea cu observații și propuneri      

( adresa nr.9631/17.03.2020) 
• Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației nu susține adoptarea proiectului de lege în 

forma prezentată ( adresa nr. 62122/28.04.2020 ) 
 
             Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, în fapt, transmiterea unui teren aferent liniei C.F. 

Bucureşti Progresu - Bucureşti Cotroceni, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., din 
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în domeniul 
public al Municipiului Bucureşti.Conform celor prezentate în Expunerea de motive, acest transfer ar fi necesar pentru a 
se putea implementa o serie de proiecte de utilitate publică pe porţiunea dintre pasajul Toporaşi şi pasajul Carol, în 
conformitate cu Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5, aceste proiecte de utilităţi publice propunând o 
nouă arteră carosabilă de categoria I pe direcţia Nord-Sud, sub forma Bulevardului Rocar, între Pasajul Toporaşi şi 
Pasajul Rahova. 

Potrivit prevederilor art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de diciplină și imunități au examinat proiectul de 
lege menţionat mai sus, în şedinţa comună online din 22 iunie 2020 iar Comisia pentru transporturi şi infrastructură a 
examinat actul normativ în şedinţa online din data de 23 iunie 2020.  La dezbaterile din cadrul Comisiei pentru 
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administrație publică și amenajarea teritoriului au fost prezenți deputați conform listei de prezență. La lucrările 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități  au fost prezenți deputați conform listei de prezență. La lucrările Comisiei 
pentru transporturi şi infrastructură au fost prezenţi deputaţii conform listei de prezenţă. 

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, la dezbaterea 
proiectului de lege a participat în calitate de invitat domnul Viorel Grigoraș, Secretar de Stat în cadrul Ministerul 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. 

 În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor trei comisii au hotărât cu 
majoritate de voturi  întocmirea unui raport comun de adoptare a Proiectului de Lege privind transmiterea unor 
terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, şi în 
administrarea Consiliului Local Sector 5, cu amendamente admise prevăzute în Anexa care face parte integrantă din 
prezentul raport comun. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.. 

    
            PREŞEDINTE,                                            PREŞEDINTE,                                              PREŞEDINTE,                                          
 
            Angelica FĂDOR                                       Nicușor HALICI                                          Găvrilă GHILEA       
 
 
 
                SECRETAR,                                                SECRETAR,                                                SECRETAR, 
 
       Simona BUCURA-OPRESCU                 Aida Cristina CĂRUCERU                       Ionela Viorela DOBRICĂ 
 
 
 
Consilier  parlamentar, Elena Hrincescu                                                                                     Consilier parlamentar, Rodica Penescu                                                     Consilier parlamentar, Iulia Mircea                 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
asupra proiectulului de lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului 

Transporturilor și concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. - S.A., în domeniul public al statului, respectiv al 
Consiliului Local Sector 5, şi în administrarea Consiliului Local Sector 5- Plx.294/2020 

 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisii 
(autorii amendamentului) 

Motivarea admiterii 
amendamentelor 

1.  
LEGE 

privind transmiterea unor terenuri din domeniul 
public al statului, aflate în administrarea 
Ministerului Transporturilor şi concesiunea 
Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - 
S.A., în domeniul public al statului, respectiv al 
Consiliului Local Sector 5, şi în administrarea 
Consiliului 
Local Sector 5 

 
1. Titlul legii se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

 
LEGE  

privind transmiterea unui teren aflat în 
administrarea Ministerului Transporturilor, 
Infrastructurii și Comunicațiilor şi în concesiunea 
Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., din 
domeniul public al statului în domeniul public al 
Municipiului București 
 
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 

În conformitate cu observațiile 
cuprinde în Avizul Consiliului 
Legislativ 

2  
 
 
Art.l.- (1) Se aprobă transmiterea unui bun 
imobil-teren aferent liniei CF Bucureşti 
Progresu - Bucureşti Cotroceni, înscris în 

2. Alineatul (1) al articolului 1 se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
 
“Art.1.- Se aprobă transmiterea unui bun imobil-
teren, aflat în administrarea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 

În conformitate cu observațiile 
cuprinde în Avizul Consiliului 
Legislativ 
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inventarul domeniului public al statului, 
aflat în administrarea Ministerului 
Transporturilor şi în concesiunea CNCF 
CFR - S.A.(nr. MF 147778), în suprafaţă de 
50.629 mp, din domeniul public al statului şi 
din administrarea Ministerului 
Transporturilor, cu drept de concesiune în 
favoarea Companiei Naţionale de Căi Ferate 
„C.F.R.” - S.A., în domeniul public al 
statului, respectiv al Consiliului Local Sector 
5, şi în administrarea Consiliului Local 
Sector 5. 
 
 
(2) Contractul de concesiune încheiat între 
Ministerul Transporturilor şi Compania 
Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. se va 
modifica în mod corespunzător, în condiţiile 
legii. 

și în concesiunea Companiei Naționale de Căi 
Ferate „C.F.R.” - S.A., având datele de 
identificare prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta lege, din domeniul public 
al statului în domeniul public al Municipiului 
București”. 
 
Autori: 
Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 
 
(2) Contractul de concesiune încheiat între 
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor  şi Compania Naţională de Căi 
Ferate „C.F.R.” - S.A. se modifică în mod 
corespunzător, în condiţiile legii. 

 
Autori : Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tehnică legislativă 
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3. Art.2.- 
 
 (1) Predarea-preluarea bunului imobil transmis 
potrivit art.l se face pe bază de protocol încheiat 
între părţile interesate, în termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) După preluare, bunul imobil prevăzut la 
art.l va fi utilizat în vederea realizării 
programului de investiţii constând în 
infrastructură rutieră şi dezvoltare urbană 
aferentă. 
 
 
 
 
 
(3) În situaţia în care bunul imobil transmis 
nu este folosit în conformitate cu destinaţia 
prevăzută la alin. (2) în termen de 10 ani, acesta 
revine în domeniul public al statului, în 
administrarea Ministerului Transporturilor şi 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate 
„C.F.R.” - S.A., în condiţiile legii. 
 
 
 
 
 

Art.2.-  
 
(1) Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la 
art.1 se realizează în baza unui protocol de 
predare-primire în termen de cel mult 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
 
Autori  : Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 
 
(2) După preluare, bunul imobil prevăzut la art.l 
este utilizat în vederea realizării programului de 
investiţii constând în infrastructură rutieră şi 
dezvoltare urbană aferentă. 
 
Autori : Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 
(3) În situaţia în care bunul imobil transmis nu 
este folosit în conformitate cu destinaţia prevăzută la 
alin. (2) în termen de 5 ani, acesta revine în domeniul 
public al statului, în administrarea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 
şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate 
„C.F.R.” - S.A., în condiţiile legii. 
 
Autori : Comisia juridică, de disciplină și imunități  
Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
 

Tehnică legislativă 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tehnică legislativă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehnică legislativă 
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(4) Ministerul Transporturilor va urmări 
respectarea destinației bunului transferat. 
 
 
 
 

(4) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor urmărește respectarea destinației 
bunului transferat. 
 
Autori : Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 

 
Tehnică legislativă 

 
 
 

4. Art.3. - În termen de 90 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi, Ministerul 
Transporturilor va elabora un proiect de 
hotărâre de Guvern privind modificarea anexei 
nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Art.3.- În termen de 90 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor  
Infrastructurii și Comunicațiilor va elabora un 
proiect de hotărâre de Guvern privind modificarea 
anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor 
din domeniul public al statului, cu modificările și 
completările ulterioare, pe care îl va supune 
Guvernului spre adoptare. 

 
Autori : Comisia juridică, de disciplină și imunități  
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură 
 

 
În conformitate cu observațiile 
cuprinde în Avizul Consiliului 
Legislativ. 

5 ------------------ Anexa 
DATELE DE IDENTIFICARE 

ale bunurilor care se transmit din domeniul public 
al statului și din administrarea  Ministerul 

Transporturilor  Infrastructurii și Comunicațiilor, 
în domeniul public al Municipiului București  

( Anexa se regăsește la pagina 8 ) 
Autor: deputat Oana -Consuela Florea, Grupul 
parlamentar al PSD Camera Deputaților 

 
În conformitate cu observațiile 
cuprinse în Avizul Consiliulul 
Legislativ . 
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Anexa 
 

DATELE DE IDENTIFICARE  
ale bunurilor care se transmit din domeniul public al statului și din administrarea  Ministerul Transporturilor  Infrastructurii și 

Comunicațiilor, în domeniul public al Municipiului București  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
bunurilor care se 

transmit 

Locul unde este 
situat imobilul 

Persoana juridică de la 
care se transmite bunul 

imobil 

Persoana juridică la 
care se transmite 

bunul imobil 

Număr de 
identificare 
atribuit de 
Ministerul 

Finanțelor Publice 

Caracteristicile tehnice ale 
bunurilor conform Anexei 

nr.16 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1705/2006 

1. Bun imobil-teren 
aferent liniei Cale 
Ferată Bucureşti 
Progresu – 
Bucureşti 
Cotroceni 

București Domeniul public al 
statului, administrarea 
Ministerului 
Transporturilor, 
Infrastructurii şi 
Comunicaţiilor 

Domeniul public al 
Municipiului 
București  

MF 147778 Suprafaţa = 50.629 mp 


