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AVIZ
referitor la propunerea legislativa privind transmiterea unei parti 
din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publica a 

statului, din administrarea Ministerului Lucrarilor Publice, 
Dezvoltarii si Administratiei in administrarea Senatului, 

precum si pentru modificarea si completarea 

unor acte normative

Ahalizand propunerea legislativa privind transmiterea unei 
parti din imobilul „Palatul Parlamentulur% proprietate publica a 
statului, din administrarea Ministerului Lucrarilor Publice, 
Dezvoltarii si Administratiei in administrarea Senatului, precum 
si pentru modificarea si completarea unor acte normative (b553 
din 17.09.2020), transmisa de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/3690/21.09.2020 si inregistrata la Consiliul 
Legislativ cu nr.D1048/21.09.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicata si art.46(2) 
din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Legislativ, 

Avizeaza favorabil propunerea legislativa, cu urmatoarele 

observatii si propuneri:
1, Propunerea legislativa are ca obiect transmiterea unei parti din 

imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publica a statului, din 

administrarea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si 
Administratiei, m administrarea Senatului, interventiile legislative 
fiind argumentate in Expunerea de motive prin faptul ca pdna in 
prezent, dupd doi ani, nu aufost realizate operatiunile de investitii si 
transfer al ministerului respectiv in spatiile mentionate si nu existd, 
practic, nici un fel de concretizare a unui asemenea transfer. In mod
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evident, pentru sediul ministerului trebuie identificatd o altd solutie 

imobiliard, cea privind Corpul B3 al ^^Palatului Parlamentulur 

nefiind viabildi’\
Totodata, se preconizeaza si modificarea Legii nr.267/2008 

privind unele masuri speciale pentru reglementarea avansului rest de 

justificat si pentru efectuarea receptiei in faza unica a lucrarilor de 

constructii si a instalatiilor aferente acestora la obiectivul de investitii 
Palatul Parlamentului, precum si pentru reglementarea unor masuri cu 

privire la administrarea imobilului „Palatul Parlamentului”, precum si 
abrogarea Art.I, II, IV si anexa din Legea nr.205/2018 privind 

transmiterea unei parti din imobilul „Palatul Parlamentului”, 
proprietate publica a statului, din administrarea Camerei Deputatilor 

in administrarea Ministerului Dezvolt^ii Regionale si Administratiei 
Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor acte 
normative.

Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte 

din categoria legilor organice, in conformitate cu dispozitiile art. 136 
alin.(4) din Constitutia Romaniei, republicata, iar in aplicarea art.75 

alin.(l) din Legea fundamentala prima Camera sesizata este Senatul.
Precizam faptul ca, prin avizul pe care il emite, Consiliul 

Legislativ nu se poate pronunta asupra oportunitatii solutiilor 

legislative preconizate.
2. Mentionam ca, prin Hotararea Camerei Deputatilor 

nr. 15/2018, s-a aprobat utilizarea temporara, pentru 12 luni, cu titlu 

gratuit, a unor spatii din imobilul Palatul Parlamentului de catre 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.
Ulterior, prin Legea nr.205/2018, s-a aprobat transmiterea unei 

parti din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publica a 

statului, din administrarea Camerei Deputatilor in administrarea 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

3. La titlu, pentru un spor de rigoare normativa, sintagma 

^precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative" 
trebuie inlocuita cu sintagma ^precum si pentru modificarea unor acte 

normative", avand in vedere faptul ca, la art.II, se preconizeaza doar 
modificarea Legii nr.267/2008, iar la art.IV se propune abrogarea 
unor dispozitii din Legea nr.205/2018. Mentionam ca, potrivit 
prevederilor art.64 alin.(5) din Legea nr.24/2000, republicata, cu
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modificarile si completarile ulterioare, abrogarea partiala este 

asimilata modificarii de acte normative.
4. Intrucat primul articol al propunerii legislative cuprinde 

reglementarea propriu-zisa a unor relatii sociale, in acord cu uzantele 

normative, propunem ca articolele sa fie marcate cu cifre arabe, sub 

forma „Art.r’, „Art.2”, iar nu cu cifre romane, astfel cum se 

procedeaza in cazul proiectelor ce reglementeaza strict interventii 
legislative asupra unor acte normative in vigoare

5. La actualul art.I, in considerarea dispozitiilor art.48 alin.(4) 

din Legea nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, cifra araba de la inceputul fiecarui alineat trebuie cuprinsa 

in paranteze, dupa urmatorul exemplu:
La teza intai a alin.(2), pentru un spor de rigoare a exprimarii, 

sugeram ca sintagma ,,pdrtii din imobilul transmispotrivit alin.(}f^ sa 

fie inlocuita cu formularea „pdrtii din imobilul „Palatul 
ParlamentuluV\ transmise potrivit alin.(l/\ De asemenea, la teza a 

doua, intrucat la alin.(l) se face deja trimitere la anexa, propunem 

eliminarea sintagmei redundante ,,respectiv in anexd'\
Totodata, pentru respectarea exigentelor normative, verbele ,,se 

va facd^ si „V£3 cuprindd' se vor reda la timpul prezent, observatie 

valabila pentru toate situatiile similare din proiect.
La alin.3), semnalam ca expresia „dacd la data intrdrii in 

vigoare a prezentei legi existd parti din imobilulprevdzut la alin.(l) 

care nu au fast preluate de Ministerul Lucrdrilor Publice, Dezvoltdrii 

si Administratiei (...) predarea-preluarea acestora se va face intre 

Camera Deputatilor si SenaC este insuficient de clara, ceea ce 

afecteaza accesibilitatea si predictibilitatea normei, fiind necesara 
revederea si reformularea in mod corespunzator.

La alin.(4), pentru o exprimare specifica stilului normativ, 
propunem inlocuirea expresiei .pdrtile de imobil prevdzute la alin.(l)
se integreazd in corpul administrat de Senat din imobilul „Palatul 
Parlamentului sa fie inlocuita cu expresia ,partea din imobilul 

„Palatul ParlamentuluP* transmisd potrivit alinfl) se integreazd in 

partea pe care Senatul o administreazd la data intrdrii in vigoare a 

prezentei legF.
La alin.(5), pentru acelasi considerent, propunem inlocuirea 

sintagmei „imobilului mentionat la alin.(lfa cu'sintagma ,pdrtii de
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imobil prevazute la alin,(I)'\ De asemenea, recomandam 
reformularea textului, in sensul evitarii caracterului repetitiv al 
termenilor ^^corespunzdtor'' si „corespunzdtoare'\

La alin.6), recomandam corelarea solutiei legislative cu textele 
de lege lata ale art.288 alin.(l) si (2) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, potrivit carora Jnventarul bunurilor din 
domeniulpublic al statului se intocmeste si se modified, dupd caz, (...) 

de autoritdtile publice autonomey s/ se aprobd prin hotdrdre a 
Guvernului”, iar „ActuaUzarea inventarului centralizat al bunurilor 

din domeniul public al statului se realizeazd prin sistemul securizat al 
ministerului cu atributii in domeniul finantelor publice de cdtre 

instituiiile prevdzute la alin,(l), pe baza actelor normative sau 

individuale, dupd caz, aprobate. Ministerul cu atributii in domeniul 

finantelor publice realizeazd centralizarea inventarului bunurilor 
din domeniul public al statului prevdzut la alin.(l) 5/ tl supune 
aprobdrii Guvernuluiy prin hotdrdre''.

Totodata, precizam ca, potrivit prevederilor art.288 alin.(3) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, y^Titularii 
dreptului de administrare, concesionarii si titularii dreptului de 

folosintd gratuitd au obligatia inscrierii acestor drepturi reale in 

sistemul integrat de cadastru si cartefunciard, in conditiile legii.".
6. La actualul art.II, intrucat interventia legislativa de 

modificare este deja mentionata in cadrul partii introductive, sintagma 

yySe modified si" de la partea dispozitiva a pct.l se va elimina.
La pct.2, in acord cu uzantele normative, partea dispozitiva se 

va reformula, astfel:
„2. La anexa nr,2 articolul 2, litera e) va avea urmdtorul

cuprins:".
1, Pentru respectarea uzantelor normative, propunem inversarea 

ordinii actualelor art.III si IV, astfel incat articolul referitor la intrarea 
in vigoare a legii sa fie redat ca ultim articol al proiectului

8. La actualul art.III, pentru o exprimare specifica stilului 
normativ, sintagma fintrd in vigoare in termen de 30 de zile" trebuie 
inlocuita cu sintagma fintrd in vigoare la 30 de zile".
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9. La actualul art.IV, semnalam ca solutia legislative de 
abrogare a art.II si IV din Legea nr.205/2018 privind transmiterea unei 
parti din imobilul „Palatul Parlamentului”, proprietate publica a 

statului, din administrarea Camerei Deputatilor in administrarea 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, precum 

si pentru modificarea si completarea unor acte normative, trebuie 

revazuta, fiind improprie stilului normativ.
In acest sens, precizam ca, potrivit prevederilor art.62 din Legea 

nr.24/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
^^Dispozitiile de modificare si de completare se mcorporeaza, de la 

data intrdrii lor in vigoare, in actul de bazdj identificandu-se cu 
acesta. Interventiile ulterioare de modificare sau de completare a 

acestora trebuie raportate tot la actul de bazd'\
Precizam ca prin art.II din Legea nr.205/2018 s-a completat 

articolul 1 din Legea nr.137/2000 privind regimul juridic al terenului 
aferent Palatului Parlamentului Romaniei, cu modificarile si 
completarile ulterioare cu un nou alineat, alin.(2^). Pentru un spor de 
rigoare normative, interventia legislative trebuie se vizeze abrogarea 

alineatului (2’) al articolului 1 din Legea nr.137/2000 si, totodate, 
sa face obiectul unui articol distinct, marcat ca art.V.

Totodate, art.IV din Legea nr.205/2018 viza modificarea 

articolului 12 si a literei e) a articolului 2 din anexa 1 la Legea 

nr.267/2008 privind unele mesuri speciale pentru reglementarea 

avansului rest de justificat si pentru efectuarea receptiei in faza unica a 
lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora la obiectivul 
de investitii Palatul Parlamentului, precum si pentru reglementarea 

unor masuri cu privire la administrarea imobilului „Palatul 
Parlamentului”.

Consideram ce nu este necesara abrogarea art.IV din Legea 

nr.205/2018, de vreme ce, de lege ferenda, interventia legislative de 

modificare corespunzatoare a articolului 12 si a literei e) a articolului 2 

din anexa 1 la Legea nr.267/2008 face deja obiectul art.II din prezenta 
propunere legislative.

Ca urmare a celor de mai sus, interventia legislative preconizate 
la art.IV trebuie se vizeze exclusiv abrogarea exprese a art.I si a 
anexei din Legea nr.205/2018 mai sus citate, astfel incat expresia 
„dispozitiile Art.I, II si IV, precum si anexa din Legea nr.205/2018^^ de
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la actualul art. IV sa fie inlocuita cu expresia „articolul I si anexa la
Legea nr.205/20}8^\

A

10. In aplicarea dispozitiilor art.54 din Legea nr.24/2000, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este necesara 
completarea propunerii legislative cu dispozitii tranzitorii, care sa 

cuprinda masurile ce se instituie cu privire la derularea raporturilor 

juridice nascute in temeiul vechii reglementari care urmeaza sa fie 
inlocuita de noul act normativ. Dispozitiile tranzitorii trebuie sa 

asigure, pe o perioada determinata, corelarea celor doua reglementari, 
astfel incat punerea in aplicare a noului act normativ sa decurga firesc 

si sa evite retroactivitatea acestuia sau conflictul intre norme 
succesive.

11. La titlul anexei, pentru un spor de precizie recomandam 

corelarea sintagmei ..^aflatd in administrarea Camerei Deputatilor^^ cu 

solutiile legislative de la art.I alin.(l) si (3) din proiect.
A

In acest sens, precizam ca la alin.(l) al art.I se preconizeaza 

transmiterea unei parti din imobilul „Palatul Parlamentului”, avand 

datele de identificare mentionate in anexa, din administrarea 

Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei in 

administrarea Senatului, iar la alin.(3) este mentionata posibilitatea ca 

unele parti ale imobilului sa nu fi fost preluate potrivit Legii 
nr.205/2018, caz in care predarea-preluarea ar urma sa se faca intre 

Camera Deputatilor si Senat.
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 511/24 iul. 2009L. nr. 287/2009

Lege privind Codul civil
(V. D.l.C.C.J, nr. 4/2013-M. Of. nr. 226/19 apr. 2013 (art. 396-404); D.I.C.C.J. nr. 1/2014-M. Of. nr. 283/17 apr. 2014; 
D.I.C.C.J. nr. 2/2014-M. Of. nr. 411/3 iun. 2014; Decizia I.C.C.J. nr. 12/2015-M. Of. nr. 678/7 sep. 2015 (art. 1279 alin. (3) 
teza I art. 1669 alin. (1))

M. Of. nr. 505/15 iul. 2011I republicare cu 
renumerotare Lege privind Codul civil

M. Of. nr. 255/17 apr. 2012
Lege privind aprobarea Ordonan(ei de urgent^ a Guvernului 
nr. 79/2011 pentru reglementarea unor mSsuri necesare 
intrdrii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

modified art. 658L. nr. 60/20122modificari prin

rectified art. 297 alin. (2) teza a douaM. Of. nr. 246/29 apr. 20133 rectificare
RECTIFICARE

modified art. 1112, art. 2445 alin. (1), art. 
2504 alin. (1)

M. Of. nr. 753/16 oct. 2014
Lege pentru modificarea §i completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedure civild, precum $i pentru 
modificarea §i completarea unor acte normative conexe

L. nr. 138/2014^ modifieSri prin

modified art. 2445 alin. (1)M. Of. nr. 85/4 feb. 2016O.U.G. nr. 1/2016
Ordonan^a de urgenja pentru modificarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedurS civiia, precum $i a unor acte 
normative conexe

aprobata cu modificari §i L. nr. 17/2017 
completari prin

5 modificari prin

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgen^a a Guvernului 
nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedura civiia, precum $i a unor acte normative conexe

modified art. 2445 alin. (1)6 modificari prin L. nr. 17/2017

art. 277 alin. (2) $i (4) sunt constituiionale 
in mdsura in care permit acordarea 
dreptului de §edere pe teritoriul statului 
roman, in condi(iile stipulate de dreptul 
european, sofilor- cetdfeni ai statelor 
membre ale Uniunii Europene ^i/sau 
cetd(eni ai statelor terfe - din cdsdtoriile 
dintre persoane de acela^i sex, incheiate 
sau contractate intr-un stat membru al 
Uniunii Europene

M. Of. nr. 842/3 oct. 2018
Decizia nr. 534 din 18 iulie 2018 referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 277 alin. (2) $i (4) din 
Codul civil

7admisa exceptie D.C.C. nr. 534/2018 
de neconst. prin
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 1020/21 dec. 2006H.G. nr. 1705/2006
Hotarare pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Publicat |i in M. Of. nr. 1020 bis/21 dec. 2006 
modificari prin H.G. nr. 83/2007 M. Of. nr. 90/5 feb. 2007

HoteirSre privind trecerea unui imobil aflat in domeniul public al 
statului din administrarea Ministerului Finar\\elor Publice - 
Agentia Nationals de Administrare FiscalS - Autoritatea 
Nationals a VSmilor in administrarea Ministerului 
Administratiei §i Internelor - Inspectoratul General al Politiei de 
Frontiers

modifica anexa nr. 91

2 modificari prin M. Of. nr. 90/5 feb. 2007
HotSrSre privind trecerea unor imobile aflate in domeniul 
public al statului din administrarea Ministerului Finantelor 
Publice • Agentia Nationals de Administrare FiscalS • 
Autoritatea Nationals a VSmilor Tn administrarea Ministerului 
Administratiei §i Internelor - Inspectoratul General al Politiei de 
Frontiers §i in administrarea Ministerului Transporturilor, 
Constructiilor §i Turismului, prin Compania Nationals de 
AutostrSzi fi Drumuri Nationale din RomSnia

H.G. nr. 87/2007 modified anexa nr. 9

3 modificari prin M. Of. nr. 90/5 feb. 2007
HotSrSre privind trecerea unui imobil aflat in domeniul public al 
statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - 
Agentia Nationals de Administrare FiscalS • Autoritatea 
Nationals a VSmilor in administrarea Ministerului 
Administratiei ^i Internelor * Inspectoratul General al Politiei de 
Frontiers

H.G. nr. 88/2007 modified anexa nr. 9

4 modificari prin M. Of. nr. 92/6 feb. 2007 modified anexa nr. 9H.G. nr. 86/2007
HotSrSre privind trecerea unui imobil aflat Tn domeniul public al 
statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice • 
Agentia Nationals de Administrare FiscalS • Autoritatea 
Nationals a VSmilor Tn administrarea Ministerului 
Administratiei $i Internelor - Inspectoratul General al Politiei de 
Frontiers

5 completat prin M. Of. nr. 125/20 feb. 2007 eompleteazd in mod corespunzdtor anexa
HotSrSre privind Tnscrierea unor monumente de for public Tn nr. 6 
inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public at statului

H.G. nr. 148/2007

6 completat prin M. Of. nr. 179/14 mar. 2007
HotSrSrea privind trecerea unui imobil, aflat Tn domeniul public 
al statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice - 
Agentia Nationals de Administrare FiscalS - Autoritatea 
Nationals a VSmilor Tn administrarea Ministerului Finantelor 
Publice ' Agentia Nationals de Administrare FiscalS - Directia 
Generals a Finantelor Publice a Judetului Arad

H.G. nr. 238/2007 eompleteazd anexa nr. 9

7 modificari prin M. Of. nr. 205/27 mar. 2007
Hotarare privind modificarea anexei nr. 6 la HotSrSrea 
Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului 
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului $1 
includerea unui imobil aflat Tn administrarea Ministerului 
Culturii §i Cultelor Tn inventarul bunurilor din domeniul public al 
statului

H.G. nr. 283/2007 modified anexa nr. 6

Pag. 1 din 217marti, 22 sepiembrieConsiliul Legislativ -



fy

EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 779/20 nov. 2008L. nr. 267/2008

Lege privind unele masuri specials pentru reglementarea avansului rest de justificat §i pentru 
efectuarea recep^iei in faza unica a lucrarilor de construciii §i a instalaiiilor aferente acestora la 
obiectivul de investitii PalatuI Parlamentului, precum §i pentru reglementarea unor masuri cu privire 
la administrarea imobilului «Palatul Parlamentului»

1 promulgate prin D. nr. 1079/2008 M. Of. nr. 779/20 nov, 2008
Decret pentru promulgarea Legii privind unele mdsuri speciale 
pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum $1 
pentru efectuarea receptiei in fazd unicd a lucririlorde 
construct^ §i a instaia^iilor aferente acestora la obiectivul de 
investitii PalatuI Parlamentului

2 modificSri prin M. Of. nr. 358/10 mai 2016
Lege pentru modificarea ji completarea Legii nr. 267/2008 
privind unele mdsuri speciale pentru reglementarea avansului 
rest de justificat, precum §1 pentru efectuarea receptiei In faza 
unicd a lucrSrilor de constructii ^i a instalatiilor aferente 
acestora la obiectivul de investiiii PalatuI Parlamentului

modified titlul, art. I alin. (}), art. 5, art. 9 
alin. (]);
introduce alin. (3) la art. 1, art. 12 ^i 13, 
anexa nr. 2

L. nr. 90/2016

3 modificari prin L. nr. 205/2018 M. Of. nr. 647/25 iul. 2018
Lege privind transmiterea unei pdrti din imobilul "PalatuI 
Parlamentului", proprietate publics a statuiui, din 
administrarea Camenei Deputatilorfn administrarea 
Ministerului DezvottSrii Regionale fi Administratiei Publice, 
precum §i pentru modificarea §i completarea unor acte 
normative

modified art. 12 ^i anexa nr. 1

modificari prin M. Of. nr. 681/6 aug. 2018
Lege pentru modificarea §i completarea Legii nr. 267/2008 
privind unele mSsuri speciale pentru reglementarea avansului 
rest de justificat §i pentru efectuarea receptiei in fazS unicS a 
lucrSrilor de construct^ |i a instalatiilor aferente acestora la 
obiectivul de investitii PalatuI Parlamentului, precum §i pentru 
reglementarea unor mSsuri cu privire la administrarea 
imobilului "PalatuI Parlamentului"

modified art. 5 alin. (J) $i alin. (2), art. 6, 
art. 13 ?i anexa nr. 2;

L. nr. 228/2018

introduce art. 1_1, alin. (6) la art. 3, alin. 
(1_1) ?i (3) la art. 5 ?i anexa nr. 3
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 647/25 iul. 2018L.nr. 205/2018
Lege privind transmiterea unei parti din imobilul "PalatuI Parlamentului", proprietate publica a 
statului, din administrarea Camerei Deputatilor In administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale 
§i Administrapei Publice, precum §i pentru modificarea §i completarea unor acts normative

1 promulgata prin D. nr. 597/2018 M. Of. nr. 647/25 iul. 2018
Decret pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei 
part* din imobilul "PalatuI Parlamentului", proprietate publics a 
statului, din administrarea Camerei Deputatilor Tn 
administrarea Ministerului DezvoltSrii Regionale §i 
Administratiei Publice, precum §i pentru modificarea |i ■" ' ■ 
completarea unor acte normative

2 rectificare M. Of. nr. 784/12 sep. 2018 rectified art. Ill alin. (1) f / alin. (2)
RECTIFICARE
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