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Comisia pentni administrafie publica
Nr. XXX/300/26.10.2020

RAPORT

asupra Propunerii legislative privind transmiterea unei parti din imobilul 

"Palatal Parlamentului", proprietate publica a statuiui, din administrarea 

Ministerul Lucrdrilor Publice, Dezvoltdrii si Administratiei in administrarea 

Senatului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

(L612/2020)

In conformitate cu prevederile art70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia pentru administrafie publica prin adresa nr. L612/2020 
din data de 29.09.2020, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, m vederea 
dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative privind transmiterea unei 
parti din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publica a statului, din 
administrarea Ministerul Lucrdrilor Publice, Dezvoltdrii si Administratiei in 
administrarea Senatului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte 
normative, inifiata de Nicoiae $erban - senator PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect transmiterea unei par^i din imobilul „Palatul 
Parlamentului", proprietate publica a statului, din administrarea Ministerului Lucrarilor 
Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in administrarea Senatului, interventiile legislative fiind 
argumentate in Expunerea de motive prin faptul ca "nici pdnd in prezent, dupd doi ani, nu au 
fost realizate operafiunile de investitii si transfer al ministerului respectiv in spafiile menfionote 
si nu exista, practic, nici unfel de concretizare a unui asemenea transfer. In mod evident, pentru 
sediul ministerului trebuie identificatd o altd solufie imobiliard, cea privind Corpul B3 al 
"Palatului Parlamentului" nefiind viabild.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa ^i a dat un aviz favorabii cu 
observafii §i propuneri.
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Consiliul Economic si Social a analizat propunerea legislativa §i a dat un aviz
favorabil.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^i $i validari a transmis un aviz
favorabil.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara $i pia^a de capital a transmis un 
aviz favorabil.

Guvernul nu a transmis punct de vedere scris asupra propunerii legislative.

La dezbaterea propunerii legislative a participate online, in conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, din partea 
Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, domnul secretar de stat Catalin 
lapa.

In §edin^:a din 26 octombrie 2020, membrii Comisiei pentru administrafie publica au 
analizat propunerea legislativa si au hotarat, cu unanimitatea voturilor celor prezenti, 
adoptarea unui raport de admitere, cu amendamente admise prevazute in anexa care face 
parte integranta din prezentul raport.

La lucrarile comisiei au fost prezenji 8 senatori, din totalul de 11 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 8 voturi.

Comisia pentru administra^ie publica supune spre dezbatere ^i adoptare, Plenului 
Senatului, raportul de admitere cu amendamente admise §i propunerea legislativa.

Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte din categoria legilor 
organice in conformitate cu dispozitiile art. 136 alin,(4) din Constitutia Romaniei, 
republicata, §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 alin.(l} din 
Constitutia Romaniei, republicata.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, republicata, §i ale art.92 
alin.(7) pet. 2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

're^edinte, Secretar,
Senator Dogariu Eugendfu FlorinSenator Car
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Anexa

la Raportul Nr. XXX/300/26.10.2020
Comisia pentru administrafie publica

AMENDAMENTE ADMISE

la Propunerea legislativa privind transmiterea unei parti din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publica a statului, din administrarea 
Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in administrarea Senatului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte

normative

L612/2020

Amendamente Motivare a# " Forma propunerii
Conform avizului Consiliului1. Titlu

„Lege privind transmiterea unei paifi din imobilul 
„Palatul Parlamentului”, proprietate publica a statului, 
din administrarea Ministerul Lucrarilor Publice, 
Dezvolt^ii §i Administratiei in administrarea 
Senatului, precum si pentru modificarea si completarea 
unor acte normative”

Titlu
„Lege privind transmiterea unei p^i din imobilul 
„Palatul Parlamentului”, proprietate publica a statului, 
din administrarea Ministerul Lucrarilor Publice, 
Dezvoltarii §i Administrafiei in administrarea 
Senatului, precum §i pentru modificarea unor acte 
normative”

Legislativ

Conform avizului Consiliului 
Legislativ

2. Art. I. -
1) Prin derogare de la art. 867 alin. (1) din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicata, cu 
modificarile ulterioare, se aproba transmiterea unei 
parfi din imobilul „Palatul Parlamentului^ situat in 
municipiul Bucuresti, Str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5, 
proprietate publica a statului, avand datele de 
identificare prevazute in anexa care face parte 
integranta din prezenta lege, din administrarea 
Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltmi §i 
Administrafiei in administrarea Senatului.

Art. 1. -
(1) Prin derogare de la art. 867 alin. (1) din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicata, cu 
modificarile ulterioare, se aproba transmiterea unei 
parti din imobilul „PalaUil Parlamentului“ situat in 
municipiul Bucuresti, Str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5, 
proprietate publica a statului, avand datele de 
identificare prevazute in anexa care face parte 
integranta din prezenta lege, din administrarea 
Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii §i 
Administratiei in administrarea Senatului.

(2) Predarea-preluarea partii din imobilul „Palatul 
Parlamentului ” transmise potrivit alin. (1) se face pe 
baza de protocol de predare-preluare incheiat intre 
Ministerul Lucr^ilor Publice, Dezvoltarii $i______

2) Predarea-preluarea partii din imobilul transmis 
potrivit alin. (1) se face pe baza de protocol de predare- 
preluare incheiat intre Ministerul Lucrarilor Publice, 
Dezvoltarii si Administratiei, pe de o parte §i Senat, pe



Administra^iei, pe de o parte §i Senat, pe de alta parte, 
m termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a 
prezentei legi. Predarea-preluarea efectiva a spatiilor 
prevazute la alin. (1) se va face pe baza de proces- 
verbal de predare-preluare §i va cuprinde stadiile fizice 
la data incheierii acestuia.

de alta parte, in termen de 30 de zile de la data intrarii 
in vigoare a prezentei legi. Predarea-preluarea efectiva 
a spatiilor prevazute la alin. (1), respectiv in anexa, se 
va face pe baza de proces-verbal de predare-preluare §i 
va cuprinde stadiile fizice la data incheierii acestuia.
3) Daca la data intrarii in vigoare a prezentei legi exista 
parti din imobilul prevazut la alin. (1) care nu au fost 
preluate de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvolt^i §i 
Administratiei potrivit Legii nr. 205/2018 privind 
transmiterea unei parji din imobilul „Palatul 
Parlamentului”, proprietate publica a statului, din 
administrarea Camerei Deputa^ilor in administrarea 
Ministerului Dezvoltarii Regionale §i Administrafiei 
Publice, precum §i pentru modificarea §i completarea 
unor acte normative, predarea-preluarea acestora se va 
face intre Camera Deputafilor §i Senat.
4) Dupa finalizarea procesului de predare-preluare, 
partile de imobil prevazute la alin. (1) se integreaza in 
corpul administrat de Senat din imobilul „Palatul 
Parlamentului”.
5) Camera Deputatilor va transfera Senatului, 
corespunzator imobilului menfionat la alin. (1), 
utilitafile necesare functionarii corespunzatoare, de la 
data protocolului de predare-preluare prevazut la alin. 
(2), in baza unei conventii incheiate intre parti in 
termen de 15 zile de la data semnarii procesului-verbal 
de predare-preluare.
6) Camera Deputatilor si Senatul, impreuna cu 
Ministerul Finantelor Publice, vor opera modificarile 
corespunzatoare in Hotararea Guvemului nr.
1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, cu 
modificarile ?i completarile ulterioare.

alin. (3) se elimina, celelalte aline ate se renumeroteaza

(3) Dupa finalizarea procesului de predare-preluare, 
partea din imobilul Palatal Parlamentului ” transmisd 
potrivit alin. (1) se integreaza in partea pe care Senatul 
o administreazd la data intrarii in vigoare a prezentei 
legi.
(4) Camera Deputatilor va transfera Senatului, 
corespunzator pdrtii de imobil prevazute la alin. (1), 
utilitatile necesare funcfionarii, de la data protocolului 
de predare-preluare prev^ut la alin. (2), in baza unei 
convenfii incheiate intre parti in termen de 15 zile de la 
data semn^ii procesului-verbal de predare-preluare.
(5) Camera Deputatilor si Senatul, impreuna cu 
Ministerul Finantelor Publice, vor opera modificarile 
corespunzatoare in Hotararea Guvemului nr.
1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, cu 
modificarile si complet^ile ulterioare.

Conform avizului Consiliului 
Legislativ

Art. 2. - Legea nr. 267/2008 privind unele masuri 
speciale pentm reglementarea avansului rest de 
justificat §i pentm efectuarea receptiei in faza unica a 
lucr^ilor de constmctii $i a instalatiilor aferente

3. Art. II. - Legea nr. 267/2008 privind unele masuri 
speciale pentm reglementarea avansului rest de 
justificat §i pentm efectuarea recepjiei in faza unica a 
lucr^lor de constmctii $i a instalatiilor aferente



acestora la obiectivul de investilii Palatul 
Parlamentului, precum si pentru reglementarea unor 
masuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul 
Parlamentului“, publicata in Monitorul Oficial al 
Rom^iei, Partea I, nr. 779 din 20 noiembrie 2008, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se modifica 
dupa cum urmeaza:
1. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 12 Camera Deputajilor §i Senatul sunt 
administratorii imobilului Palatul Parlamentului.”

acestora la obiectivul de investitii Palatul 
Parlamentului, precum §i pentru reglementarea unor 
masuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul 
Parlamentului”, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 779 din 20 noiembrie 2008, cu 
modific^le §i complet^ile ulterioare, se modifica 
dupa cum urmeaza:
1. Articolul 12 se modifica §i va avea urm^orul 
cuprins:
„Art. 12 Camera Deputafilor §i Senatul sunt 
administratorii imobilului Palatul Parlamentului.”

2. La anexa 1 - Regulament de recep^ie in faza unica a 
lucrarilor de constructii §i instala^ii aferente acestora la 
obiectivul Palatul Parlamentului, litera e) a articolului 
2 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„e) investitor - Camera Deputa|ilor, prin Secretariatul 
general - in numele proprietarului de drept - statul 
roman - exercita prerogativele de gestionare a 
obiectivului de investitii Palatul Parlamentului, precum 
?i Senatul pentru spa^iile aflate in administrarea sa.

2. La anexa nr. 1 articolul 2, litera e) va avea 
urmatorul cuprins:

„e) investitor - Camera Deputatilor, prin Secretariatul 
general - in numele proprietarului de drept - statul 
rom^ - exercita prerogativele de gestionare a 
obiectivului de investitii Palatul Parlamentului, precum 
$i Senatul pentru spa^iile aflate in administrarea sa.

4. Art. IV. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi, 
dispozi^iile Art. I, II §i IV, precum §i anexa din Legea 
nr. 205/2018 privind transmiterea unei par^i din 
imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publica a 
statului, din administrarea Camerei Deputatilor in 
administrarea Ministerului Dezvolt^ii Regionale §i 
Administratiei Publice, precum §i pentru modificarea §i 
completarea unor acte normative, publicata in 
Monitorul Oficial al Rom^iei, Partea I, nr. 647 din 25 
iulie 2018, se abroga.

Conform avizului Consiliului 
Legislativ

Art. 3. — La data intrarii in vigoare a prezentei legi, 
articolul 1 ^i anexa la Legea nr. 205/2018 privind 
transmiterea unei par^i din imobilul „Palatul 
Parlamentului”, proprietate publica a statului, din 
administrarea Camerei Deputatilor in administrarea 
Ministerului Dezvoltarii Regionale §i Administratiei 
Publice, precum §i pentru modificarea §i completarea 
unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 647 din 25 iulie 2018, se abroga.

5. Art. III. - Prezenta lege intra in vigoare in termen de 
30 de zile de la data publicarii in Monitoiul Oficial al 
Romaniei, Partea I. ________________________

Art. 4. - Prezenta lege inM in vigoare la 30 de zile de 
la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea I.

Conform avizului Consiliului 
Legislativ

Initiator: $erban NICOLAE 
senator PSD




