
ParlamentuI Romaniei

SenatuICamera Deputatilor

LEGE
Privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate in 

administrarea Ministerului Transporturilor $i concesiunea Companiei 
Nationale de Cai Ferate C.F.R.-S.A., in domeniul public al statului, respectiv al 

Consiliului Local Sector 5, ^i Tn administrarea Consiliului Local Sector 5.

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta lege:

(1) Se aproba transmiterea unui bun imobil-teren aferent liniei CFArt. 1. -
Bucure§ti Progresu - Bucure^ti Cotroceni, inscris in inventaru! domeniului 
public al statului, aflat in administrarea Ministerului Transporturilor ^i Tn 

concesiunea CNCF CFR -- SA (nr. MF 147778), Tn suprafafa de 50.629 mp, din
domeniul public al statului §i din administrarea Ministerului Transporturilor, cu 

drept de concesiune Tn favoarea Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - 
S.A., Tn domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, ^i Tn 

administrarea Consiliului Local Sector 5.

(2) ContractuI de concesiune Tncheiat Tntre Ministerul Transporturilor si 
Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. se va modifica Tn mod 

corespunzator, Tn conditiile legii.

Art. 2. - (1) Predarea-preluarea bunului imobil transmis potrivit art.l se face 

pe baza de protocol Tncheiat Tntre partile interesate, Tn termen de 30 de zile de 

la data intrarii Tn vigoare a prezentei legi.

(2) Dupa preluare, bunul imobil prevazut la art.l va fi utilizat Tn vederea 

realizarii programului de investitii constand Tn infrastructure rutiera si 
dezvoltare urbana aferenta.

(3) Tn situatia Tn care bunul imobil transmis nu este folosit Tn conformitate cu 

destinatia prevazuta la aiin. (2) Tn termen de 10 ani, acesta revine Tn domeniul 
public al statului, Tn administrarea Ministerului Transporturilor §1 concesiunea 

Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., Tn conditiile legii.



(4) Ministerul Transporturilor va urmari respectarea destinatiei bunului 
transferat.

Art. 3. - In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, 
Ministerul Transporturilor va elabora un proiect de hotarare de Guvem privind 
modificarea anexei nr. 16 la Hotararea Guveraului nr. 1705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al buriurilor din domeniul public al statului, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptatS de Parlamentul Romaniei, cu respectarea 
prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Rommiiei, republicata.
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