
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 

 

L E G E 
 

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 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

Art. 1. – (1) Se aprobă transmiterea unui bun imobil-teren, aflat 

în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și 

Comunicațiilor 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. 

(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor  şi Compania Naţională 
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de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. se modifică în mod corespunzător, 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. 

(2) După preluare, bunul imobil prevăzut la art. 1 este 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 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. 

(4) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 

urmărește respectarea destinației bunului transferat. 

 

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. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 24 iunie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

FLORIN  IORDACHE 
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Anexă 

 

 

 

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 


