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Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Legii privind transmiterea 

unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului 

Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în 

domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, şi în administrarea 

Consiliului Local Sector 5, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curţii 

Constituţionale nr.683 din 30 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.1184 din 7 decembrie 2020, şi transmisă Comisiei pentru 

constituţionalitate, Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru transporturi şi 

infrastructură pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr. PLx 294/2020/2021. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Ciprian Constantin Şerban 
 
 
 

Bucureşti, 18 martie 2021 
Nr. 4c-4/79/2020 
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R A P O R T   P R E L I M I N A R 

asupra Reexaminării Legii privind transmiterea unor terenuri din domeniul public 
al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea 
Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, 

respectiv al Consiliului Local Sector 5, şi în administrarea Consiliului Local Sector 5 
 

În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi 
infrastructură, Comisia pentru constituţionalitate, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost 
sesizate spre dezbatere pe fond, cu  Reexaminarea Legii privind transmiterea unor 
terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului 
Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în 
domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, şi în administrarea 
Consiliului Local Sector 5, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.683 din 30 
septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1184 din 7 
decembrie 2020. 

Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 din 
Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat. 

În data de 24 iunie 2020 Camera Deputaţilor a adoptat legea şi a trimis-o spre 
promulgare. 

În data de 16 iulie 2020 Guvernul României a formulat o sesizare de 
neconstituţionalitate iar în data de 21 iulie 2020  Preşedintele României a formulat, de 
asemenea, o sesizare de neconstituţionalitate.  

Curtea Constituţională a acceptat obiecţiunile de neconstituţionalitate şi a 
declarat legea neconstituţională, în ansamblul său, prin Decizia nr. 683 din 30 septembrie 
2020. 

Senatul a respins legea în şedinţa din 3 februarie 2021. 

Bucureşti, 18 martie 2021 
Nr. 4c-4/79/2020 



  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură a reexaminat legea în şedinţa din 17 martie 
2021. 

Legea are ca obiect de reglementare transmiterea unui teren aferent liniei C.F. 
Bucureşti Progresu-Bucureşti Cotroceni, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de 
Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în domeniul public al municipiului 
Bucureşti. Potrivit expunerii de motive, acest transfer ar fi necesar pentru a se putea 
implementa o serie de proiecte de utilitate publică pe porţiunea dintre pasajul Toporaşi şi 
pasajul Carol, în conformitate cu Strategia locală de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5, 
aceste proiecte de utilităţi publice propunând o nouă arteră carosabilă de categoria I pe 
direcţia Nord-Sud, sub forma bulevardului Rocar, între pasajul Toporaşi şi pasajul 
Rahova . 

La şedinţă au participat deputaţii conform listei de prezenţă. 
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea legii.  
 În raport de obiectul şi conţinutul său, legea  face parte din categoria legilor 

ordinare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar, Iulia Ioana Mircea 
Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor 

 
PREŞEDINTE, 

 
SECRETAR, 

 
Ciprian Constantin Şerban 

 
Zacharie Benedek 


