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RAPORT 
asupra proiectului de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor 

 situate în Bucureşti, zona „Parcul Bordei” 
 

                    În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi  a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege privind declararea de utilitate publică 
a terenurilor situate în Bucureşti, zona „Parcul Bordei”, trimis cu adresa nr.PL.x.208 din 16 aprilie 2008,  înregistrat cu 
nr. 31/ 355  din 16 aprilie 2008. 
                    Senatul, în calitate de primă Cameră  sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 17 martie 2008. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (9)  din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor este  Cameră decizională.  

 Guvernul,  prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.2801 din 29 octombrie 2007, susţine adoptarea 
acestei iniţiative legislative sub rezerva amendamentelor de la pct.II.  

   Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propunerii proiectul de lege, conform avizului 
nr.1258 din 24 septembrie 2007. 

    Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, a avizat favorabil 
proiectul de lege, în şedinţa din 12 mai 2008, cu avizul nr.26/2321 din 13 mai 2008. 
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    Proiectul de lege  supus dezbaterii are ca obiect de reglementare  declararea  de utilitate publică a 

terenului în suprafaţă de 3,3 hectare situat în Bucureşti, zona „Parcul Bordei” încadrat în PUG ca zona V4, proprietate a 
domnului Costică Constanda. 

     Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei  au examinat 
iniţiativa legislativă mai sus menţionată în  şedinţa din  18 iunie   2008. La lucrările Comisiei juridice au luat parte,  
domnul  senator  Marius  Marinescu, în calitate de iniţiator, iar  din partea Ministerului pentru Relaţia  cu  Parlamentul 
domnul ministru Mihai  Voicu. 

     Din numărul total de 28 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat la şedinţă 16 
deputaţi. 
                    În urma examinării proiectului de lege, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (14  voturi  
pentru  şi  2 voturi împotrivă), să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi  adoptare, proiectul de Lege 
privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în Bucureşti, zona „Parcul Bordei”, cu amendamentele 
admise  care  sunt redate în ANEXA la  prezentul raport. 

         În raport cu obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege  face parte din categoria legilor organice. 
 
 

 
 
 
                                                PREŞEDINTE,                                              SECRETAR, 
                                               Sergiu ANDON                                            George BĂEŞU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert 
Florica Manole 
 
 
 
 
 
 

 



 3

 
ANEXA 

AMENDAMENTE ADMISE : 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus  de  comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1 Lege 
privind declararea de utilitate  publică a 

terenurilor  situate în Bucureşti, zona „Parcul 
Bordei” 

 

     Nemodificat.  

2         Art. 1. – Prin derogare de la  prevederile  
art.5 din Legea  nr.33/1994 privind  
exproprierea pentru  cauză de utilitate publică, 
se declară de utilitate publică toate  terenurile 
în suprafaţă de 33.829,52m2 şi construcţiile 
proprietate  privată, situate în Bucureşti, între 
bd. Aviatorilor – la  vest, bd. Mircea Eliade şi 
str. Turgheniev – la  sud, lacul  Floreasca şi un 
teren  al Primăriei Generale a Municipiului 
Bucureşti – la  nord, un teren al  Regiei 
Autonome „Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat” – la est, care  fac parte  
din  zona cunoscută sub numele  de Parcul 
Bordei, indiferent  de  încadrarea urbanistică 
actuală a acestora, identificate conform 
planului  anexat, în vederea amenajării. 
 
 

     Nemodificat.  

3      Art.2. (1) Expropriator  este statul  
român, prin Ministeriul  Mediului şi  
Dezvoltării Durabile, care  va îndeplini toate  
formalităţile în vederea exproprierii  terenului  
prevăzut  la  art.1. 
         

     Art.2. (1) Statul  român, prin Ministeriul  
Mediului şi  Dezvoltării Durabile,  care este 
expropriator,  va îndeplini toate  formalităţile în 
vederea exproprierii  terenului  prevăzut  la  
art.1. 
 

     Pentru claritatea  textului. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Text  propus  de  comisie  
(autorul amendamentului) 

Motivare 

     Autor: deputat Dragoş Ujeniuc. 
        (2) Transferul  terenului  din proprietate  

privată în proprietate publică a statului şi  în 
administrarea expropriatorului operează  de 
drept la  plata despăgubirilor pentru  
expropriere, stabilită conform  legii. 
 

      Nemodificat.  

       (3) Dreptul de administrare a imobilului 
expropriat va fi  transferat prin hotărâre a 
Guvernului, la  cerere, Consiliului local al 
sectorului 1 al   municipiului Bucureşti. 
 

     Nemodificat.  

4        Art. 3. -  Guvernul României va urmări 
aducerea la  îndeplinire a prevederilor 
prezentei legi. 
 

     Nemodificat.  

5      Art.4. – Dispoziţiile prezentei  legi se 
completează în mod corespunzător cu  
prevederile  Legii nr.33/1994 privind  
exproprierea pentru  cauză de utilitate publică, 
precum şi  cu  cele ale Codului civil şi ale 
Codului de procedură civilă, în măsura în care 
acestea nu prevăd altfel. 

     Nemodificat.  
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