
CAMERA DEPUTAJILOR SENAT

LEGE
privind transmiterea unei parfi din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publica a 

statului,din administrarea Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii Administrafiei 
in administrarea Senatului, precum ^i pentru modificarea ^i completarea unor acte normative

Parlamentul Romdniei adopta prezenta lege'.

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 parfi din imobilul „Palatul Parlamentului“ 
situat in municipiul Bucure§ti, 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 par|ii din imobilul transmis potrivit alin. (1) se face pe baza de protocol de 
predare-preluare incheiat intre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii §i Administratiei, pe de 
o parte §i Senat, pe 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 parji din imobilul prevazut la alin. (1) care 
nu au fost preluate de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii §i Administratiei potrivit Legii 
nr. 205/2018 privind transmiterea unei par^i din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate 
publica a statului, din administrarea Camerei Deputa^ilor m administrarea Ministerului 
Dezvoltarii Regionale §i Administratiei Publice, precum §i pentru modificarea §i completarea 
unor acte normative, predarea-preluarea acestora se va face intre Camera Deputatilor §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 mentionat la alin. (1), 
utilitatile 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 §i Senatul, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, vor opera modificarile 
corespunzatoare in Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat 
al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile §i completarile ulterioare.



Art. II. - Legea nr. 267/2008 privind unele masuri speciale pentru reglementarea avansului rest de 
justificat §i pentru efectuarea receptiei in fazS unicS a lucrSrilor de constructii a instalatiilor 
aferente acestora la obiectivul de investi^ii PalatuI Parlamentului, precum §i pentru reglementarea
unor masuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului“, publicatS in Monitorul____
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 779 din 20 noiembrie 2008, cu modificSrile $i completarile 
ulterioare, se modifies dupS cum urmeaza:
1. Articolul 12 se modifies §i va avea urmStorul cuprins:
„Art. 12 Camera Deputajilor §i Senatul sunt administratorii imobilului PalatuI Parlamentului.”
2. La anexa 1 - Regulament de receplie in fazS unicS a lucrSrilor de construc^ii §i instala^ii aferente 

acestora la obiectivul PalatuI Parlamentului, litera e) a articolului 2 se modifies §i va avea 
urmStorul cuprins:

„e) investitor - Camera Deputatilor, prin SecretariatuI general - in numele proprietarului de drept - 
statul roman - exercitS prerogativele de gestionare a obiectivului de investifii PalatuI Parlamentului, 
precum §i Senatul pentru spatiile aflate in administrarea sa.

Art. III. - Prezenta lege intrS in vigoare m termen de 30 de zile de la data publicSrii in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. IV. - La data intrSrii in vigoare a prezentei legi, dispozi^iile Art. 1,11 §i IV, precum §i anexa din 
Legea nr. 205/2018 privind transmiterea unei pSr^i din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate 
publics a statului, din administrarea Camerei Deputa^ilor in administrarea Ministerului DezvoltSrii 
Regionale §i Administra^iei Publice, precum $i pentru modificarea §i completarea unor acte 
normative, publicatS in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 647 din 25 iulie 2018, se abrogS.

Aceasta lege a fast adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 ?i ale art. 
76 alin. (1) din Constitufia Romaniei, republicata.

PRE§EDINTELE 
CAMEREI DEPUTATILOR

PRE§EDINTELE
SENATULUI



ANEXA

c
DATELE DE IDENTIFICARE

ale partii din imobilul „Palatul Parlamentului“, proprietate publica a statului, 
aflata in administrarea Camerei Deputatilor, care se transmite in administrarea Senatului

CaracteristicHe tehnico-economice 
ale imobilului transmis

Valoare de 
inventar (lei)

Nr. Local unde este 
situat imobilul 

care se transmite

Codul de 
clasificare

Persoana juridica 
de la care se 

transmite imobilul

Persoana juridica la 
care se transmite 

imobilul
crt.

Corpul B3-
Cota - 9,00 - S1 + acces galerie - 1.622 mp
Cota — 4,50 - SM - 1.622 mp
Cota 0,00 - parter - 647 mp
Cota + 4,50 - etajul 1 - 1.622 mp
Cota + 9,00 - etajul 2 - 1.622 mp
Cota + 15,00 - etajul 3 - 1.622 mp
Cota + 19,50 - etajul 4 - 1.628 mp
Cota + 25,00 - etajul 5 - 2.040 mp
Cota + 31,50 - etajul 6 + sparii tehnice - 1.000 mp
TOTAL- 13.425 mp ’ ,
Numar cadastral 226904 - partial '____________

Domeniul public al 
statului ^i 
administrarea 
Ministerului 
Lucr^ilor Publice, 
Dezvolt^ii ?i 
Administratiei

Domeniul public al 
statului §i . 
administrarea 
Senatului

128561079,091. Bucure§ti, Str. 
Izvor nr. 2-4, 

sectorul 5

Nr. MFP (partial) 
153629

I

I


