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SENA"r~Ź 

PARLAMENTUL ROMANIEI 

SE NAT 

LEGE 

privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în 
administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei 
Nationale 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 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

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

Art.2.- (1) Predarea-preluarea bunului imobil transmis potrivit art.1 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. 
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(3) În situalia în care bunul imobil transmis nu este folosit în 
conformitate cu destinaiia prevăzută la aim . (2) în termen de 10 ani, acesta revine 
in domeniul public al statului, in administrarea Ministerului Transporturilor şi 

concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., in condiţiile legii. 
(4) Ministerul Transporturilor va urmări respectarea destinaţiei 

bunului transferat. 

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 

şi completările ulterioare. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în şedin}a din 12 mai 2020, 
cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constitu(ia 
României, republicată. 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI 

Robert-Marius Cazanciuc 
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