
GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiții, situat 

în municipiul București, Bd. Unirii, sectorul 3, din „Esplanada” în „Cartierul pentru 

Justiție” și “proiecte de interes public ale Municipiului București” precum și pentru 

aprobarea programului prioritar de reconversie funcțională a amplasamentului  

 

 

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată și al art. 11 lit. m) din Legea 

nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului și a ministerelor, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 

               Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 
Art. 1 - Se aprobă schimbarea denumirii amplasamentului, constituit din teren și construcții,  
situat în municipiul București, Bd. Unirii, sectorul 3, din „Esplanada", stabilit prin Hotărârea 
Guvernului nr. 373/2004 pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului 
de investiții abandonat, situat în municipiul București, Bd. Unirii, sectorul 3, din "Centrul de 
Creație și Cultură - Cântarea României" în "Esplanada" și aprobarea programului prioritar de 
reconversie funcțională a acestuia, în „Cartierul pentru Justiție” și “proiecte de interes public 
ale Municipiului București”. 
 
Art. 2 - Se aprobă Programul prioritar de reconversie funcțională a amplasamentului „Cartierul 
pentru Justiție” și „proiecte de interes public ale Municipiului București”, prevăzut în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 3 - În scopul realizării obiectivului de investiții „Cartierul pentru Justiție”, parte a 
programului prevăzut la art. 2, se mandatează Ministerul Justiției să inițieze demersurile legale 
necesare efectuării fazelor de proiectare și execuție. 
 
Art. 4 – Obiectivul de investiții „proiecte de interes public ale Municipiului București”, parte a 
programului prevăzut la art. 2, se realizează de Primăria Municipiului București în condițiile 
legii. 
 
Art. 5 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea nr. 373 din 18 martie 2004 
pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiții abandonat, 
situat în municipiul București, Bd. Unirii, sectorul 3, din "Centrul de Creație şi Cultură - 
Cântarea României" în "Esplanada" şi aprobarea programului prioritar de reconversie funcțională 
a acestuia și de finalizare a construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României  
nr. 279 din 30 martie 2004, se abrogă. 
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