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Biroul Permanent al Senatului
in conformitate cu prevederile ar;ţ. 74 si 75 din Constitutia Romanieisi

arte 85 alin.(5) din Regulament41Senatului, va inaintez alaturat,
propunerea legislativa privind. ·declararea de utilitate publica a
terenurilor- proprietate a domnului Costica Constanda, situate in
Bucuresti, zona "Parcul Bordeitl cu rugamintea de a fi supusa spre
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dezbatere si adoptare in procedura de urgenta.

Initiatori:
Senator Marius MARINESCU
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
privind declararea de utilitate publică a terenurilor
În Bucureşti, zona "Parcul B~rdei"

Parlamentul

situate

României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 5 din Legea
nr. 33/1994 privind expropriere a pentru cauză de utilitate publică, se
declară de utilitate publică toate terenurile în suprafaţă de
33.829,52m2 şi construcţiile proprietate privată, situate în municipiul
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 prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta lege, în vederea amenajării.
Art. 2. - (1) Statul român, prin Ministerul Mediului şi
Dezvoltării Durabile, care este expropriator, va îndeplini toate
formalităţile în vederea exproprierii terenului prevăzut la art. 1.
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(2) Transferul terenului din proprietate privată în proprietatea
publică a statului şi în administrarea expropriatorului operează de
drept la data plăţii despăgubirilor pentru expropriere, stabilită
conform legii.
(3) Dreptul de administrare a imobilului expropriat va fi
transferat prin hotărâre a Guvernului, la cerere, Consiliului Local al
Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti.
Art. 3. - Guvernul României va urmări aducerea la îndeplinire
a prevederilor prezentei legi.

Art. 4. - Dispoziţiile prezentei legi se completează în mod
corespunzător cu prevederile Legii nr. 33/1994, precum şi cu cele ale
Codului civil şi ale Codului de procedură civilă, în măsura în care
acestea nu prevăd altfel.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia
României, republicată.
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