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RAPORT
asupra Propunerii legislative privind transmiterea unui imobil 

din domeniul public al statului $i din administrarea 

Ministerului Educa^iei §i Cercetarii, 
in domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului Bucure§ti §i 

in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al 
Municipiului Bucure^ti

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, discipline, imunita{;i §i 
validari, prin adresa nr. L506/2020 din data de 10 august 2020, a fost sesizata de catre 
Biroul permanent al Senatului, m vederea dezbaterii §i elaborarii raportului, asupra
Propunerii legislative privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului 
^i din administrarea Ministerului Educapiei ^i Cercetarii, in domeniul public al 
Sectorului 1 al Municipiului Bucure^ti ^i in administrarea Consiliului Local al

inipiatori:
Dinica Silvia-Monica - senator USR; Barna Hie Dan - deputat USR; Cdruceru Aida-Cristina - 
deputat PSD; luripnipi Cristina-lonela - deputat USR; Manole Petre-FIohn - deputat PSD; 
Mopteanu Liviu-Ionup - deputat USR; Nasui Claudiu-Iulius-Gavhl - deputat USR; Popescu 
Nicolae-Daniel - deputat USR; Prund Cristina-Mdddlina - deputat USR; Raepchi Ovidiu 
Alexandra ■ deputat PNL; Rodeanu Bogdan-Ionel - deputat USR; Sdftoiu Ana Adriana - 
deputat PNL; Tudor Beatrice - deputat PSD; Tupa Adriana Diana - deputat PSD; Ungureanu 
Emanuel-Dumitru - deputat USR.

Sectorului 1 al Municipiului Bucurepti,

Propunerea legislative are ca obiect aprobarea transmiterii unui imobil din 
domeniul public al statului §i din administrarea Ministerului Educapiei §i Cerceterii, m 
domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti si in administrarea Consiliului 
Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti. Intervenjiia legislative este argumentate in 
Expunerea de motive prin faptul ce „baza sportive, administrate de Ministerul Educatiei si



Cercetarii pe teritoriul parcului, este o construcfie lasata in paragina unde nu se poate 
promova performanta celor mici."

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa §1 a avizat negativ.

Conform Consiliul Economic si Social, in sedinta din data de 30.07.2020, 
desfasurata online, partile reprezentate in Plenul Consiliului Economic si Social 
si-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:

- 2 reprezentanti ai partii patronale, 7 reprezentanti ai partii sindicale si 7 
reprezentanti ai asociatiilor si fundatiilor neguvernamentale ale societatii civile 
au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de act normativ;

- 1 reprezentant al partii sindicale a votat pentru avizarea FAVORABILA a 
proiectului de act normativ;

- 4 reprezentanti ai partii patronale, 6 reprezentanti ai partii sindicale si 5 
reprezentanti ai asociatiilor si fundatiilor neguvernamentale ale societatii civile 
au votat pentru avizarea NEFAVORABILA a proiectului de act normativ;

- 1 reprezentant al partii patronale si 2 reprezentanti ai asociatiilor si 
fundatiilor neguvernamentale ale societatii civile s-au abtinut de la vot.

Motivarea votului membrilor Plenului C.E.S. este cuprinsa m adresa C.E.S. nr. 
6797/30.07.2020.

Comisia pentru administra^ie publica a transmis avizul cu nr. 250‘FAVORABIL.

Comisia pentru mvat;amant, §tiint;a, tineret sport a transmis avizul cu nr. 179-
FAVORABIL.

In §edint:a din 7 septembrie 2020, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplina, 
imunitat;i §i validari au dezbatut propunerea legislativa, punctele de vedere §i avizele 
primite §i au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte un raport de admitere, fara 
amendamente.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitaji §i validari supune spre dezbatere 5i 
adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere si propunerea legislativa.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l] din Constitu^ia Romaniei, republicata, §i ale 
art.92 alin.C7) pct.l din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile ^i completarile 
ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.
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In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa (L506/2020) face 
parte din categoria legilor ordinare 5! urmeaza a fi supusa dezbaterii §i adoptarii in 
conformitate cu prevede^jile art.76 alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata.
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