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D E C I Z I A Nr. 556
din 25 octombrie 2005

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) ∫i ale art. 2 alin. (1) lit. i)
din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate Ón mod abuziv
Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989
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Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 1 ∫i ale art. 2 alin. (1) lit. h)
din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—
22 decembrie 1989, excep˛ie ridicat„ de Mihai Cristian
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Fulger Ón Dosarul nr. 1.289/C/2003 al Cur˛ii de Apel
Constan˛a — Sec˛ia civil„.
La apelul nominal r„spunde autorul excep˛iei, personal
∫i asistat de avocat, lipsind celelalte p„r˛i. Procedura de
citare este legal Óndeplinit„.
Av‚nd cuv‚ntul, ap„r„torul autorului excep˛iei arat„ c„
textele de lege criticate contravin dispozi˛iilor art. 41
alin. (1), (2) ∫i (3) din Constitu˛ie, deoarece numai o lege
civil„ de expropriere poate s„ sting„ un drept de
proprietate, cu dreapt„ ∫i prealabil„ desp„gubire, iar
preluarea ∫i de˛inerea abuziv„ nu creeaz„ un drept de
proprietate Ón favoarea statului, astfel Ónc‚t nu era nevoie
de o lege special„ pentru restituirea acestor imobile. Se
mai sus˛ine c„ prevederile art. 2 alin. (1) lit. i) din Legea
nr. 10/2001 limiteaz„ posibilit„˛ile de ap„rare a dreptului de
proprietate legal constituit, deoarece proprietarul neposesor
nu poate exercita ac˛iunea Ón revendicare a unui bun
imobil preluat abuziv de stat, fiind Ónc„lcate astfel
dispozi˛iile art. 21 alin. (1) din Constitu˛ie. Solicit„
admiterea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„, ar„t‚nd c„ textele
de lege criticate nu contravin dispozi˛iilor art. 21 alin. (1)
din Constitu˛ie, deoarece persoanele Óndrept„˛ite la
restituirea imobilelor preluate Ón mod abuziv se pot adresa
instan˛ei de judecat„ pentru a contesta deciziile
administrative emise Ón cadrul procedurilor de restituire
reglementate de legea special„. Se mai arat„ c„
prevederile legale criticate sunt Ón deplin„ concordan˛„ cu
art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitu˛ie, potrivit c„ruia,
con˛inutul ∫i limitele dreptului de proprietate sunt stabilite
prin lege.
C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„
urm„toarele:
Prin Œncheierea din 5 iulie 2004, pronun˛at„ Ón Dosarul
nr. 1.289/C/2003, Curtea de Apel Constan˛a — Sec˛ia civil„
a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 1 ∫i ale art. 2
alin. (1) lit. h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic
al unor imobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie
1945—22 decembrie 1989, excep˛ie ridicat„ de Mihai
Cristian Fulger.
Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se
arat„ c„ prevederile art. 1 alin. (1) ∫i ale art. 2 alin. (1)
lit. i) din Legea nr. 10/2001 contravin dispozi˛iilor art. 21
alin. (1) ∫i ale art. 41 alin. (1) teza Ónt‚i, alin. (2) ∫i (3)
[devenit art. 44 alin. (1) teza Ónt‚i, alin. (2) ∫i (3)] din
Constitu˛ie. Se sus˛ine, Ón esen˛„, c„ prevederile legale
criticate limiteaz„ mijloacele de ap„rare a dreptului de
proprietate privat„, prin excluderea exercit„rii ac˛iunii Ón
revendicare Ón privin˛a imobilelor preluate Ón mod abuziv ce
intr„ sub inciden˛a Legii nr. 10/2001. Se arat„ Ón acest
sens c„ îpreluarea abuziv„ ∫i de˛inerea abuziv„ nu
creeaz„ drept de proprietate Ón favoarea statului, astfel
Ónc‚t nu era nevoie de lege special„ pentru restituirea
imobilelor preluate Ón mod abuziv de stat“.
Curtea de Apel Constan˛a — Sec˛ia civil„ consider„ c„
excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„, ar„t‚nd
c„ prevederile art. 1 alin. (1) ∫i ale art. 2 alin. (1) lit. h)
din Legea nr. 10/2001 nu aduc nici o atingere dispozi˛iilor
constitu˛ionale invocate.
Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor
dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului
Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra
excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.

Guvernul apreciaz„ c„ prevederile legale criticate nu
contravin art. 44 din Constitu˛ie, ci, dimpotriv„, reprezint„ o
aplicare a acestor dispozi˛ii constitu˛ionale potrivit c„rora,
con˛inutul ∫i limitele dreptului de proprietate sunt stabilite
de lege. Se mai arat„ c„ Legea nr. 10/2001 este o lege
special„ ce vizeaz„ imobilele preluate Ón mod abuziv Ón
perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, indiferent
dac„ preluarea a fost f„cut„ cu sau f„r„ titlu valabil. Œn
leg„tur„ cu acest din urm„ aspect, Guvernul mai
precizeaz„, Ón punctul de vedere exprimat, c„ asupra
inciden˛ei no˛iunii de îpreluare f„r„ titlu“, cuprins„ Ón art. 2
alin. (1) lit. i) din Legea nr. 10/2001, republicat„, trebuie s„
se pronun˛e entitatea obligat„ prin lege s„ solu˛ioneze
notificarea. Se mai invoc„ jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale, potrivit c„reia interpretarea legii nu intr„ Ón
competen˛a justi˛iei constitu˛ionale, ci Ón competen˛a
instan˛elor de drept comun.
Avocatul Poporului consider„ c„ prevederile legale
criticate nu Ómpiedic„ p„r˛ile interesate s„ se adreseze
justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a
intereselor legitime, astfel Ónc‚t nu sunt contrare dispozi˛iilor
art. 21 alin. (1) din Constitu˛ie. Se arat„ Ón acest sens c„
îLegea nr. 10/2001, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, con˛ine norme cu caracter special,
Ón materia revendic„rii imobiliare, care nu Ómpiedic„
persoanele interesate, Ón cazul Ón care condi˛iile din acest
act normativ nu sunt Óndeplinite, s„ se prevaleze de
dispozi˛iile legale generale Ón materie, respectiv Codul civil,
pentru a-∫i valorifica dreptul de proprietate“.
Œn opinia Avocatului Poporului, nu poate fi re˛inut„ nici
Ónc„lcarea dispozi˛iilor art. 44 din Constitu˛ie, deoarece,
potrivit jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale, îgarantarea
constitu˛ional„ a propriet„˛ii private este Ón mod necesar
subsecvent„ existen˛ei unui titlu de proprietate, eliberat cu
respectarea dispozi˛iilor legale, ∫i nu opereaz„ Ón situa˛ia
unui drept a c„rui recuno∫tere are caracter aleatoriu (...)“.
Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de
judec„torul-raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile
legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum
∫i dispozi˛iile Legii nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:
Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este
competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din
Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din
Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de
neconstitu˛ionalitate ridicat„.
Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, a∫a cum
rezult„ din motivarea acesteia, Ól reprezint„ prevederile
art. 1 alin. (1) ∫i ale art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate
Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie
1989. Art. 1 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 a fost
modificat ∫i completat prin art. I pct. 1 din titlul I cuprins Ón
Legea nr. 247/2005 privind reforma Ón domeniile propriet„˛ii
∫i justi˛iei, precum ∫i unele m„suri adiacente, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie
2005, ∫i Ón temeiul art. VII din acest act normativ, Legea
nr. 10/2001 a fost republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005. Œn
actuala redactare, art. 1 alin. (1) are urm„torul cuprins:
î(1) Imobilele preluate Ón mod abuziv de stat, de organiza˛iile
cooperatiste sau de orice alte persoane juridice Ón perioada
6 martie1945—22 decembrie 1989, precum ∫i cele preluate de
stat Ón baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizi˛iilor ∫i
nerestituite, se restituite, Ón natur„, Ón condi˛iile prezentei legi.“
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De asemenea, Ón urma republic„rii Legii nr. 10/2001,
lit. h) a art. 2 alin. (1) a devenit lit. i), cu acela∫i con˛inut,
∫i anume: î(1) Œn sensul prezentei legi, prin imobile preluate Ón
mod abuziv se Ón˛elege:
(...) i) orice alte imobile preluate f„r„ titlu valabil sau f„r„
respectarea dispozi˛iilor legale Ón vigoare la data prelu„rii,
precum ∫i cele preluate f„r„ temei legal prin acte de dispozi˛ie
ale organelor locale ale puterii sau ale administra˛iei de stat.“
Œn opinia autorului excep˛iei de neconstitu˛ionalitate,
prevederile legale criticate contravin dispozi˛iilor art. 21
alin. (1) ∫i ale art. 41 alin. (1) teza Ónt‚i, alin. (2) ∫i (3)
din Constitu˛ie [devenit art. 44 alin. (1) teza Ónt‚i, alin. (2)
∫i (3)], al c„ror con˛inut este urm„torul:
— Art. 21 alin. (1): îOrice persoan„ se poate adresa
justi˛iei pentru ap„rarea drepturilor, a libert„˛ilor ∫i a intereselor
sale legitime.“;
— Art. 44 alin. (1) teza Ónt‚i, alin. (2) ∫i (3): î(1) Dreptul
de proprietate, precum ∫i crean˛ele asupra statului, sunt
garantate. (...)
(2) Proprietatea privat„ este garantat„ ∫i ocrotit„ Ón mod
egal de lege, indiferent de titular. Cet„˛enii str„ini ∫i apatrizii pot
dob‚ndi dreptul de proprietate privat„ asupra terenurilor numai
Ón condi˛iile rezultate din aderarea Rom‚niei la Uniunea
European„ ∫i din alte tratate interna˛ionale la care Rom‚nia
este parte, pe baz„ de reciprocitate, Ón condi˛iile prev„zute prin
lege organic„, precum ∫i prin mo∫tenire legal„.
(3) Nimeni nu poate fi expropriat dec‚t pentru o cauz„ de
utilitate public„, stabilit„ potrivit legii, cu dreapt„ ∫i prealabil„
desp„gubire.“
Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„,
Curtea re˛ine urm„toarele:
Autorul excep˛iei consider„ c„ restituirea Ón natur„, c„tre
fo∫tii proprietari, Ón temeiul Legii nr. 10/2001, a imobilelor
preluate Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989,
f„r„ titlu valabil sau f„r„ respectarea dispozi˛iilor legale Ón
vigoare la data prelu„rii, este contrar„ dispozi˛iilor art. 21
alin. (1) din Constitu˛ie, deoarece Ómpiedic„ persoanele
interesate s„ se adreseze instan˛elor de judecat„, Ón
condi˛iile dreptului comun, prin promovarea unei ac˛iuni Ón
revendicare. Se mai sus˛ine c„ prevederile legale criticate
contravin ∫i dispozi˛iilor constitu˛ionale referitoare la
garantarea ∫i ocrotirea propriet„˛ii private ∫i la expropriere,
deoarece înumai o lege civil„ de expropriere putea s„
sting„ un drept de proprietate privat„, cu condi˛ia
desp„gubirii juste ∫i prealabile“.
Curtea constat„ c„ aceste sus˛ineri sunt neÓntemeiate ∫i
urmeaz„ a fi respinse.

3

Scopul Legii nr. 10/2001 a fost acela de a institui
m„suri reparatorii Ón interesul proprietarilor ale c„ror imobile
au fost preluate Ón mod abuziv, nu numai prin restituirea
Ón natur„ a acestora, ci ∫i prin stabilirea de m„suri
reparatorii prin echivalent. Potrivit art. 2 alin. (1) lit. i) din
lege, prin imobile preluate Ón mod abuziv se Ón˛elege orice
alte imobile preluate f„r„ titlu valabil sau f„r„ respectarea
dispozi˛iilor legale Ón vigoare la data prelu„rii, precum ∫i
cele preluate f„r„ temei legal prin acte de dispozi˛ie ale
organelor locale ale puterii sau ale administra˛iei de stat.
A∫a cum s-a statuat Ón mod constant Ón jurispruden˛a Cur˛ii
Constitu˛ionale, de exemplu, Decizia nr. 314 din
14 septembrie 2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 971 din 22 octombrie 2004, îSolu˛ia
de restituire a unor asemenea categorii de imobile este
rezultatul op˛iunii legiuitorului ∫i are la baz„ exercitarea
dreptului pe care acesta Ól are Ón a decide asupra modului
de reparare a injusti˛iilor ∫i a abuzurilor din legisla˛ia
trecut„“. Aceste considerente Ó∫i men˛in valabilitatea ∫i Ón
prezenta cauz„, deoarece nu au intervenit elemente de
natur„ a determina o schimbare a jurispruden˛ei Cur˛ii
Constitu˛ionale.
Curtea constat„ c„ prevederile art. 1 alin. (1) din Legea
nr. 10/2001, instituind principiul restituirii Ón natur„ a
imobilelor preluate Ón mod abuziv, nu contravin dispozi˛iilor
art. 44 alin. (1) teza Ónt‚i ∫i alin. (2) din Constitu˛ie,
referitoare la garantarea ∫i ocrotirea dreptului de proprietate
privat„, ci, dimpotriv„, sunt Ón deplin„ concordan˛„ cu
dispozi˛iile art. 44 alin. (1) teza a doua, potrivit c„rora
con˛inutul ∫i limitele dreptului de proprietate sunt stabilite
de lege.
Nu poate fi re˛inut„ nici Ónc„lcarea principiului
constitu˛ional al liberului acces la justi˛ie, prev„zut de
art. 21 alin. (1), dat fiind c„ persoanele Óndrept„˛ite la
restituire au posibilitatea s„ se adreseze instan˛elor de
judecat„ ∫i s„ conteste deciziile administrative de
solu˛ionare a cererii de restituire Ón natur„. Astfel, art. 26
alin. (3), cuprins Ón cap. III din Legea nr. 10/2001, intitulat
Proceduri de restituire, prevede: î(3) Decizia sau, dup„ caz,
dispozi˛ia motivat„ de respingere a notific„rii sau a cererii de
restituire Ón natur„ poate fi atacat„ de persoana care se
pretinde Óndrept„˛it„ la sec˛ia civil„ a tribunalului Ón a c„rui
circumscrip˛ie se afl„ sediul unit„˛ii de˛in„toare sau, dup„ caz,
al entit„˛ii Ónvestite cu solu˛ionarea notific„rii, Ón termen de
30 de zile de la comunicare.“
Curtea constat„ c„ dispozi˛iile constitu˛ionale ale art. 44
alin. (3) referitoare la expropriere, invocate, de asemenea,
ca fiind Ónc„lcate, nu au inciden˛„ Ón cauz„.

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al
art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA

CONSTITUﬁIONAL√

Œn numele legii
D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) ∫i ale art. 2 alin. (1) lit. i) din Legea
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor mobile preluate Ón mod abuziv Ón perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989,
excep˛ie ridicat„ de Mihai Cristian Fulger Ón Dosarul nr. 1.289/C/2003 al Cur˛ii de Apel Constan˛a — Sec˛ia civil„.
Definitiv„ ∫i general obligatorie.
Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 25 octombrie 2005.
PRE™EDINTELE CURﬁII CONSTITUﬁIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Magistrat-asistent,
Irina Loredana L„p„dat
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pentru implementarea Memorandumului
de Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Organiza˛ia Interna˛ional„ pentru Migra˛ie
privind cooperarea Ón domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate pentru anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 5 paragraful 1 lit. c) din Memorandumul de
Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Organiza˛ia Interna˛ional„ pentru Migra˛ie privind cooperarea Ón domeniul repatrierii
voluntare umanitare asistate, ratificat prin Legea nr. 374/2003,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli
pentru implementarea Memorandumului de Ón˛elegere dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Organiza˛ia Interna˛ional„ pentru
Migra˛ie privind cooperarea Ón domeniul repatrierii voluntare
umanitare asistate, semnat la Bucure∫ti la 28 iunie 2002,
ratificat prin Legea nr. 374/2003, Ón sum„ de 560.000 lei
(RON) pentru anul 2005.
(2) Detalierea cheltuielilor este prev„zut„ Ón anexa*)
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Suma prev„zut„ la art. 1 alin. (1) se
aloc„ de la bugetul de stat Autorit„˛ii pentru Str„ini din
subordinea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, Ón limita
fondurilor aprobate pentru aceast„ ac˛iune prin bugetul
acestui minister pe anul 2005.

(2) Autoritatea pentru Str„ini are obliga˛ia de a acoperi
cheltuielile efectuate de Organiza˛ia Interna˛ional„ pentru
Migra˛ie conform prevederilor art. 5 paragrafele 1 ∫i 2 din
Memorandumul de Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Organiza˛ia Interna˛ional„ pentru Migra˛ie privind cooperarea
Ón domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate, semnat
la Bucure∫ti la 28 iunie 2002, ratificat prin Legea
nr. 374/2003.
Art. 3. — Sumele neutilizate din bugetul aprobat pentru
implementarea Memorandumului de Ón˛elegere dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Organiza˛ia Interna˛ional„ pentru
Migra˛ie privind cooperarea Ón domeniul repatrierii voluntare
umanitare asistate pot fi utilizate de Autoritatea pentru
Str„ini, conform prevederilor legale Ón vigoare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.420.
*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
ANEX√
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea bugetului de venituri ∫i cheltuieli pentru implementarea Memorandumului
de Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Organiza˛ia Interna˛ional„ pentru Migra˛ie
privind cooperarea Ón domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate pentru anul 2006
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 5 paragraful 1 lit. c) din Memorandumul de
Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Organiza˛ia Interna˛ional„ pentru Migra˛ie privind cooperarea Ón domeniul repatrierii
voluntare umanitare asistate, ratificat prin Legea nr. 374/2003,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ bugetul de venituri ∫i cheltuieli
pentru implementarea Memorandumului de Ón˛elegere dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Organiza˛ia Interna˛ional„ pentru
Migra˛ie privind cooperarea Ón domeniul repatrierii voluntare
umanitare asistate, semnat la Bucure∫ti la 28 iunie 2002,
ratificat prin Legea nr. 374/2003, Ón sum„ de 979.790 lei
(RON) pentru anul 2006.
(2) Detalierea cheltuielilor este prev„zut„ Ón anexa*)
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — (1) Suma prev„zut„ la art. 1 alin. (1) se
aloc„ de la bugetul de stat Autorit„˛ii pentru Str„ini din

subordinea Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor, Ón limita
fondurilor aprobate pentru aceast„ ac˛iune, prin bugetul
acestui minister pe anul 2006.
(2) Autoritatea pentru Str„ini are obliga˛ia de a acoperi
cheltuielile efectuate de Organiza˛ia Interna˛ional„ pentru
Migra˛ie conform prevederilor art. 5 paragrafele 1 ∫i 2 din
Memorandumul de Ón˛elegere dintre Guvernul Rom‚niei ∫i
Organiza˛ia Interna˛ional„ pentru Migra˛ie privind cooperarea
Ón domeniul repatrierii voluntare umanitare asistate, semnat
la Bucure∫ti la 28 iunie 2002, ratificat prin Legea
nr. 374/2003.

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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Art. 3. — Sumele neutilizate din bugetul aprobat pentru
implementarea Memorandumului de Ón˛elegere dintre
Guvernul Rom‚niei ∫i Organiza˛ia Interna˛ional„ pentru

Migra˛ie privind cooperarea Ón domeniul repatrierii voluntare
umanitare asistate pot fi utilizate de Autoritatea pentru
Str„ini, conform prevederilor legale Ón vigoare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.421.

ANEX√
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil, proprietate public„ a statului, din administrarea
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor Ón administrarea Ministerului Culturii ∫i Cultelor,
pentru Teatrul Na˛ional de Operet„ îIon Dacian“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998
privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea imobilului Sala Omnia,
proprietate public„ a statului, situat Ón municipiul Bucure∫ti,
Pia˛a Revolu˛iei nr. 1A, sectorul 1 (fosta Str. Academiei
nr. 32—34, sectorul 1), av‚nd datele de identificare
prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re, din administrarea Ministerului Administra˛iei ∫i
Internelor Ón administrarea Ministerului Culturii ∫i Cultelor,
pentru Teatrul Na˛ional de Operet„ îIon Dacian“.

Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1, respectiv stabilirea modalit„˛ii de suportare a
cheltuielilor de Óntre˛inere ∫i a utilit„˛ilor aferente, se
realizeaz„ pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.422.
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ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate public„ a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Administra˛iei
∫i Internelor Ón administrarea Ministerului Culturii ∫i Cultelor, pentru Teatrul Na˛ional de Operet„ îIon Dacian“
Adresa imobilului
care se transmite

Bucure∫ti, Pia˛a
Revolu˛iei nr. 1A,
sectorul 1 (fosta
Str. Academiei
nr. 32—34,
sectorul 1)

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Ministerul
Administra˛iei
∫i Internelor

Institu˛ia public„
la care se
transmite imobilul

Valoarea
de inventar
reevaluat„

Caracteristicile tehnice
ale imobilului

Ministerul
Culturii
∫i Cultelor

Suprafa˛a construit„ =
1.482 m2
Suprafa˛a construit„
desf„∫urat„ =
4.225 m2

1.156.209 lei
(RON)

Num„rul de inventar
atribuit de Ministerul
Finan˛elor Publice

35.935

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui imobil, aflat Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Gala˛i,
din domeniul privat al statului Ón domeniul public al jude˛ului Gala˛i
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ transmiterea unui imobil,
aflat Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Gala˛i,
av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa care

face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din
domeniul privat al statului Ón domeniul public al
jude˛ului Gala˛i.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
Ministrul culturii ∫i cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 1.425.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat Ón administrarea Consiliului Jude˛ean Gala˛i, care se transmite din domeniul privat al statului
Ón domeniul public al jude˛ului Gala˛i
Adresa imobilului
care se transmite

Municipiul Gala˛i,
Str. Eroilor nr. 64,
jude˛ul Gala˛i

Persoana juridic„ de la care
se transmite imobilul

Statul rom‚n

Persoana juridic„ la care
se transmite imobilul

Jude˛ul Gala˛i,
Consiliul Jude˛ean Gala˛i

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Suprafa˛a construit„ = 365 m2
Suprafa˛a desf„∫urat„ = 1.095 m2
Terenul aferent = 477,13 m2
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