
EXPUNERE DE MOTIVE
Lege privind transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea privata a statului, aflate in 

administrarea Ministerului Tineretului i^i Sportului, m administrarea Federafiei Romane 

de Rugby

1. Descrierea situa^iei actuale:

Rugbyul romanesc, de§i este un sport cu o tradi^ie de peste un secol, a tinut pasul cu 

intreg apanajul modemita|ii. Federatia Romana de Rugby a sprijinit reprezentativele na^ionale si 
toate cluburile afiliate in alinierea la cele mai inalte standarde de pregatire, intelegand ca aceste 

eforturi sunt una dintre cheile competitivitatii la nivel international, intrucat baza sportiva din 

cadrul Stadionului National Arcul de Triumf este principalul loc in care se desfa§oara sesiunile 

de pregatire centralizata §i competitiile sportive, este firesc ca aceasta locatie sa fie data spre 

administrare Federatiei Romane de Rugby.
Avand in vedere prevederile Hotararii de Guvem nr. 1093/2013 privind declararea de 

interes public §i de importanfa nafionala a Campionatului European de Fotbal 2020, precum §i a 

candidaturii Romaniei pentru organizarea la Bucure§ti a unor meciuri din cadrul Tumeului final, 
in acest sens, la nivelul Federatiei Romane de Rugby, au fost identificate unele bunuri imobile, 
pe care aceasta structura sportiva le detine in folosinta gratuita potrivit prevederilor Hotararii 
Guvehiului nr. 97/2002 privind darea in folosinta gratuita a unor bunuri imobile, proprietate 

publica a statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului §i Sportului, unor federatii 
sportive nafionale §i Comitetului Olimpic Roman, modificata §i completata prin Hotararea 

Guvemului nr. 566/2003 pentru modificarea §i completarea Hotararii Guvemului nr. 97/2002 

privind darea in folosinfa gratuita a unor bunuri imobile, proprietate publica a statului, aflate in 

administrarea Ministerului Tineretului §i Sportului, unor federatii sportive nationale, respectiv 

Hotararea Guvemului nr. 2172/2004 pentm modificarea Hotararii Guvemului 
privind darea in folosinta gratuita a unor bunuri imobile, proprietate publica a statului, aflate in 

administrarea Ministemlui Tineretului §i Sportului, unor federatii sportive nationale §i 
Comitetului Olimpic Roman §i pentm transmiterea din domeniul public in domeniul privat al 
statului a unor bunuri imobile aflate in administrarea Agentiei Nationale pentm Sport §i in 

folosinta gratuita a unor stmcturi sportive, in vederea realizarii Centm sportiv de excelenta - 

Stadionul National de Rugby care sa corespunda cerintelor in materie sub aspectul pregatirii 
sportivilor §i al organizarii unor competitii la nivel national §i international.

Subliniem faptul ca, prin Hotararea Guvemului nr. 97/2002, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, s-a aprobat darea in folosinta gratuita, pe o perioada de 49 de ani, a unor bunuri

nr. 97/2002



imobile, proprietate publica a statului aflate in administrarea Ministerului Tineretului §i 
Sportului, federatiilor sportive nationale reorganizate ca persoane juridice de drept privat, de 

utilitate publics, fara scop lucrativ.
Prin Hotararea Guvemului nr.566/2003 a fost modificata pozi^ia 4 din anexa, respectiv 

suprafata totala a terenului a fost diminuata de la 41.341,00 mp la 37.626,00 mp, suprafa^a data 

in folosin^a gratuita Federatiei Romane de Rugby.
Prin Hotararea Guvemului nr. 2172/2004 a fost aprobata transmiterea din domeniul public 

al statului, in domeniul privat al statului a bunurilor imobile cuprinse in anexa la hotararea de 

guvem, printre care §i suprafata de 37.626,00 mp, aflata in folosinla gratuita a Federatiei Romane 

de Rugby, situatain Bdul. Mara§ti nr.26, sect.l, Bucure§ti.
Datorita valorii §i complexita|ii obiectivului de investi^ii „Centml sportiv de excelenta - 

Stadionul National de Rugby”, acesta nu poate fi realizat de catre Federatia Na^ionala de Rugby, 
motiv pentru care s-a decis renuntarea la folosinta cu titlu gratuit a suprafelei de teren de catre 

Federatia Nationals de Rugby si realizarea acestui obiectiv de investitii de cStre Compania 

Nationals de Investitii.
Pentm realizarea acestui obiectiv de investitii - Centml Sportiv de ExcelentS - Stadionul 

National de Rugby, Federatia Romans de Rugby §i-a manifestat acordul de revocarea al dreptului 
de folosintS gratuitS asupra imobilului prevSzut la pozitia 4 din HotSrarea Guvemului nr. 
97/2002, cu modificSrile si completSrile ulterioare. TotodatS, Federatia Romans de Rugby a 

incheiat un protocol cu Ministeml Tineretului §i Sportului in data de 19.09.2018 pentm o bunS 

desfa§urare a activitStii federatiei.
Realizarea acestui obiectiv se face de cStre Compania Nationals de Investitii “C.N.I.” - 

S.A. din fondurile puse la dispozitie de Ministeml Dezvoltarii Regionale §i Administratiei 
Publice in baza unui protocol incheiat cu Ministeml Tineretului §i Sportului §i Compania 

Nationals de Investitii “C.N.I.” - S.A. pe perioada demlSrii investitiei in conditiile prevSzute de 

Ordonanta Guvemului nr. 16/2014 pentm modificarea §i completarea Ordonantei Guvemului 
nr.25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.” - S.A., aprobatS prin 

Legea nr. 39/2015, cu modificSrile §i completSrile ulterioare.

2. Schimbari preconizate

Stadionul National de Rugby Arcul de Triumf este un reper clasic ce a insotit evolutia 

sportului cu balonul oval. Cerintele organizatorilor de competitii de rang international (Rugby 

Europe §i World Rugby), cat si cele ale participantilor, fie ei jucatori, membri ai staff-ului sau 

suporteri, au suferit modificSri, mai exact upgradari care necesitS transformari de ordin practic.



Modemizarea bazei sportive a Stadionului National de Rugby Arcul de Triumf in 

conformitate cu cele de mai sus deschide calea catre noi oportunitati pentru sportul de masa §i 
pentru Federatia Romana de Rugby. Odata indeplinite standardele impuse de competitiile 

intemationale de o anumita anvergura, forul continental, cat §i cel mondial, vor putea lua in 

considerare in postura de gazda a unor astfel de evenimente, fapt care ar contribui la promovarea 

tarii noastre pe harta sportiva intemationala, fiind in acela§i timp un mesaj turistic util capitalei. 
Din punct de vedere cultural, astfel de evenimente ar putea fi o atractie pentru cetatenii ora§ului 
§i nu numai, altemativa care sa indemne la un stil de viata sanatos §i la cultivarea valorilor care 

unesc lumea rugbystica - respect, solidaritate, pasiune, disciplina si integritate. in plus, va create 

implicit §i nivelul tuturor competi^iilor interne care se desfa§urau, in totalitate sau partial, in 

aceasta baza sportiva §i care acopereau toate categoriile de varsta (U8, UlO, U12, U14, U15, 
U16, U17, U18, U19, U20, U23, seniori si veterani, rugby XV si rugby 7 masculin si feminin), 
gandite fiind pentru cresterea performantei tuturor cluburilor afiliate federatiei.

in conditiile in care proiectul de modemizare va respecta standardele generale pentru o 

locatie destinata manifestarilor publice, baza sportiva a Stadionului National Arcul de Triumf se 

va potrivi tiparului eyenimentelor cultural artistice de asemenea, fapt care ar putea constitui o 

sursa adiacenta de venituri proprii, permitand exploatarea bazei si a pozitionarii sale centrale in 

perioadele de pauza competitionala sau de cantonamente. Fondurile generate vor permite astfel 
sustinerea independenta a unor cheltuieli destinate atat gestionarii sportului de masa, cat si a 

activitatilor de sustinere a Inaltei Performante. Accesul cetatenilor la serviciile disponibile - 

servicii medicale de recuperare, servicii de pregatire fizica, servicii de gazduire de evenimente 

tip conferinta, servicii de divertisment - vor transforma locatia intr-un punct de sedimentare a 

comunitatii locale, fapt care va sprijini crearea unui nucleu al carui liant va fi sentimentul de 

apartenenta la o un sport cu traditie, care a adus pana acum Romaniei rezultate fiumoase si 
perspective promitatoare.

Stadionul National Arcul de Triumf, in varianta sa renovata, permite asigurarea tuturor 

serviciilor necesare formarii unui sportiv profesionist (cazare, masa, pregatire fizica, 
antrenamente specifice, recuperare, s.a.), cat si desfasurarea unei arii extinse de evenimente cu 

caracter social si cultural, toate acestea asigurand o activitate administrativa constanta a 

institutiei noastre, cat si o eficientizare organizatorica si optimizare financiara de bun augur.
Faptul ca stadionul a fost modemizat cu ajutorul Guvemului Romaniei, trebuie completat 

de o buna gestionare a sa dupa incheierea lucrarilor. Federatia Romana de Rugby nu va inceta 

niciodata sa fie recunoscatori pentru intreg sprijinul acordat Guvemului §i va pune la dispozitie 

baza sportiva §i toate resursele necesare, astfel incat sa rasplateasca eforturile facute pentra casa 

mgbyului romanesc §i viitoml acestui sport.



Consideram ca este momentul ca garati^iile oferite de reprezentan|ii guvemului §i 
prevazute in protocolul incheiat cu Ministerul Tineretului §i Sportului sa fie transpuse prin 

aceasta lege pentru ca leaganul rugby-ului romanesc sa-§i continue aventura intr-un format 
modem, contemporan, care sa genereze satisfactii sportive §i sa aduca bucurii romanilor. Prin 

prezenta lege se propune transmiterea unor bunuri imobile din proprietate privata a statului, 
aflate in administrarea Ministemlui Tineretului §i Sportului, in administrarea Federatiei Romane 

de Rugby, avand datele de identificare prevazute in anexa prezentului proiect de lege. In acest 
sens, predarea - preluarea bunuri imobile anterior menfionate se va face pe baza de protocol 
incheiat intre partile interesate in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei 
legi.
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Tabel cu sustinatorii Proiectului de Lege pentru transmiterea unor bunuri 

imobile din proprietate privata a statului, aflate in administrarea Ministerului 
Tineretului si Sportului, in administrarea Federatiei Romane de Rugby

NUME/PRENUME PARTID SEMNATURANr.
Crt.

1.
isuLi Gt( /UJh

2. PiO
“S U f3. U| V'

4.

5.
tfA^C-v U^/o

6.
Lc/?U \fcCTo 0^^

7.

8.

9. STvcnm'' oh:^Tf/y^ f6i\
10.

/^rTN
11.

12. iH c
13. CeisiA (I ICA Wci 6j/ - 2s^c^

PoPPr po] hiu
obn R.

14. thk
15.

16.

17.

18.

19.



ANEXA

DATELE DEIDENTIFICARE

a bunurilor imobile, proprietate privata a statului, care se 

transmit din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului 

in administrarea Federatiei Romane de Rugby
Denumirea

bunului
Nr. Locul unde 

este situat 
bunul 
imobil

Persoana 
juridica care 

are in
administrare

bunul
imobil

Persoana juridica 
careia i se acorda 

dreptul de folosinta 
gratuita asupra 
bunului imobil

Caracteristicile tehnice 
ale bunului imobilcrt.

Imobil Municipiul 
Bucure§ti, 
bd. MSra^ti 
nr. 18-20, 
sectorul 1

1 Ministerul 
Tineretului §i 

Sportului 
C.U.I. 

26604620

Federatia Romana de 
Rugby C.U.I. 

4204062

Suprafaja totala a 
terenului = 37.626,00 mp 
Suprafafa construita = 
26.261,02 mp, din care:
1. vestiare = 444,31 mp
2. grupuri sanitare = 
31,01 mp
3. poarta = 53,70 mp
4. post trafo = 2,69 mp
5. teren principal de 
rugby = 9.811,98 mp
6. teren de antrenament 
§i jocuri = 15.917,33 mp 
conform HG nr. 97/2002, 
modificata si completata 
prin HG nr. 566/2003 §i 
HG nr. 2172/2004 
privind darea in folosinta 
gratuita a unor bunuri 
imobile, proprietate 
publica a statului, aflate 
in administrarea 
Ministerului Tineretului 
§i Sportului, unor 
federatii sportive 
nationale §i Comitetului 
Olimpic Roman §i pentru 
transmiterea din 
domeniul public in 
domeniul privat al 
statului a unor bunuri 
imobile aflate in 
administrarea Agen|iei 
Nationale pentru Sport §i 
in folosinja gratuita a 
unor structuri sportive 
C.F. nr. 210721


