
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

SENAT 

LEGE 

privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a 
statului, din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în 

administrarea Federaţiei Române de Rugby 

Senatul adoptă prezentul proiect de lege 

Art.!.- Sc aprobă transmiterea unor bunuri imobile, în suprafaţă totală de 
37.626 mp, aflate în propriezatea privată a statului, din administrarea Ministerului 
Tineretului şi Sportului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face 
parte integrantă din prezenta lege, în adnunistrarea Federaţiei Române de Rugby. 

Art.2.- Predarea-primirea bunurilor imobile prevăzute la art.l se face pe bawă 

de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data 
predării acestor bunuri imobile Ministerului Tineretului şi Sportului de către 

Compania Naţională de Investiţii. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 19 mai 
2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituţia 

României, republieată. 

p. EREŞEĐINTEI,E SENA7'IJJLIJI 

Robert-Niai;ius CaGanciuc 



Anexă 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a bunurilor imobile, proprietate privată a statului, care se transmit din administrarca 
Ministerului Tineretului şi Sportului în administrarea Fedcraţiei Române de Rugby 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
bunului 

Locul uncle este 
situat bunul 
imobil 

Persoana 
juridică care 
are în 
administrare 
bunul imobil 

Persoana 
juridică căreia 

i se acordă 

dreptul de 
folosintă 

gratuită 

asupra 
bunulrri imobăl 

Caracteristicile tehuice ale bunului 
imobil 

1. Imobil Municipiul 
Bucureşti, 

bd.Mărăşti 

nr.18-20, sector 1 

Ministerul 
Tineretului şi 

Sportului 
C.U.I. 
26604620 

Federaţia 

Română de 
Rugby 
C.U.I. 
4204062 

Suprafaţa totală a terenului=37.626,00 
mp 
Suprafaţa construită-26.261,02 mp, din 
care: 
1. vestiare=444,31 mp 
2. grupuri sanitare=31,01 mp 
3. poartă=53,70 mp 
4. post trafo=2,69 mp 
S. teren principal de rugby=9.811,98 
mp 
6. teren de antrenament si 
jocuri=15.917,33 mp conform HG 
nr.97/2002, modificată şi completată 
prin HG nr.566/2003 şi HG 
nr.2172/2004 privind darea în folosinţă 

gratuită a unor bunuri imobile, 
proprietate publică a statului, aflate în 
administrarea Ministerului Tineretului 
şi Sportului, unor federaţii sportive 
naţionale şi Comitetului Olimpic 
Român şi pentru transmiterea din 
d.omeniul public în domeniul privat al 
statului a, unor bunuri imobile aflate în 
administrarea Agenţiei Naţionale 
pentru Sport şi in folosinţa gratuită a 
unor structuri sportive 
C.F.nr.210721 


