
EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Legea nr. 205/2018 privind transmiterea unei par}i din imobilul „Palatul 

Parlamentului ”, proprietate publicd a statului, din administrarea Camerei Deputafilor in 

administrarea Ministerului Dezvoltdrii Regionale $i Administrafiei Publice, precum p pentru 

modificarea §i completarea unor acte normative, o parte din a§a-numitul Corp B3 al „Palatului 
Parlamentului” a fost destinata sa devina sediul central al ministerului mentionat. S-au avut in vedere, 
la acea data, conditiile improprii in care functiona respectivul minister §i necesitatea identificarii unor 
solutii adecvate. Nici pana in prezent, dupa doi ani, nu au fost realizate opera^iunile de investitii §i 
transfer ale ministerului respectiv in spatiile mentionate §i nu exista, practic, nici un fel de 

concretizare a unui asemenea transfer. In mod evident, pentru sediul ministerului trebuie identificata 

o alta solu^ie imobiliara, cea privind Corpul B3 din „Palatul Parlamentului” nefiind viabila.

Trebuie mentionat faptul ca spatiile avute in vedere de actul normativ mentionat au fost, in 

trecut, in administrarea Serviciului de Protectie §i Paza. De asemenea, acelea^i spa^ii au facut obiectul 
unei decizii, neconcretizate, de trecere in administrarea Inaltei Curii de Casa^ie §i Justitie. De-a 

lungul timpului, au mai existat solicitari din partea unor institu^ii publice de preluare a acelora§i spatii 
in administrare, cum este cazul Avocatului Poporului.

Aceste spatii din Corpul B3 din cadrul imobilului „Palatul Parlamentului” sunt, practic, 
inconjurate de spatii administrate de Senat, avand §i unele zone de exploatare comuna cu Senatul. 
Practic, pe configuratia actuala, orice alta institutie publica ar prelua administrarea spatiilor in cauza, 
ar intampina §i ar crea dificultatile rezultate din suprapunerea cu zonele comune §i de contact cu cele 

pe care le utilizeaza Senatul.

Pe de alta parte, Senatul reclama, in continuare, lipsa de spatii necesare bunei desfa?urari a 

activita^ii, solicitand, inca de la mutarea in „Palatul Parlamentului” preluarea in administrare §i 
utilizare a intregului Corp B3, atat pentru activitatile comisiilor parlamentare, cat ?i pentru activitatea 

grupurilor parlamentarilor, ale senatorilor ?i ale serviciilor Senatului.

Avand in vedere cele aratate, va rog sa sustineti adoptarea prezentei propuneri legislative}.
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