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  Către, 
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   Domnului Președinte Costel Neculai DUNAVA 

   Comisia juridică, de disciplină și imunități 

   Doamnei Președinte Laura – Cătălina VICOL - CIORBĂ 

    

 

                 Vă înaintăm alăturat raportul preliminar asupra Proiectului de Lege privind 

transmiterea terenurilor și a altor active patrimoniale aflate în patrimoniul regiilor 

autonome și al societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, trimis 

spre dezbatere în fond, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, 

Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități, cu adresa nr.PLx.302/2022 din 25 mai 2022. 
 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA – OPRESCU 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=36&cam=2&leg=2020
roxana.ardeleanu
Conform cu originalul
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  RAPORT PRELIMINAR   

asupra proiectului de Lege privind transmiterea terenurilor și a altor active 

patrimoniale aflate în patrimoniul regiilor autonome și al societăților comerciale cu 

capital integral sau majoritar de stat 

 

 

            În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație publică 

și amenajarea teritoriului, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și 

Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate spre dezbatere în fond cu 

Proiectul de Lege privind transmiterea terenurilor și a altor active patrimoniale aflate 

în patrimoniul regiilor autonome și al societăților comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat trimis cu adresa nr. PLx.302/2022 din 25 mai 2022 și înregistrat cu           

nr. 4c-7/349/26.05.2022. 

           Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în ședința 

din 23 mai 2022 cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din Constituția 

României, republicată. 

 Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 

Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  

 La întocmirea prezentului raport preliminar, Comisia a avut în vedere:  

- avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.255/17.03.2022) 

- avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social (nr.1235/01.03.2022) 

- opinia Consiliului Fiscal al României (nr.8/31.03.2022) 

- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.165/09.05.2022) 

          Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal prin care 

regiile autonome, precum și societățile comerciale la care statul este acționar integral sau 

majoritar au obligația de a transmite, la cerere, la valoarea de inventar, actualizată conform 

legislației în vigoare, dreptul de proprietate asupra terenurilor și a altor active patrimoniale 
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aflate în patrimoniul lor către unitățile administrativ-teritoriale în ale căror limite teritoriale 

se află, pe bază de proces-verbal, care reprezintă titlu care stă la baza înscrierii în cartea 

funciară, cu dovada plății a valorii de inventar. 

 În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege sus menționat 

în ședința din 11 octombrie 2022.  

 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului deputații 

au fost prezenți conform listei de prezență. 

 La dezbaterile care au avut loc au participat, în calitate de invitați, în conformitate 

cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, domnul Dan Marinescu – director general, domnul Sorin Solomon 

– director și doamna Domnica Focșăneanu – director adjunct în cadrul Ministerului 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

 În urma dezbaterilor s-a constatat că textul proiectului de lege nu precizează dacă 

bunurile supuse transferului vor intra în domeniul public sau privat al unității 

administrativ- teritoriale. Acest fapt este de natură să creeze confuzie cu privire la regimul 

juridic aplicabil bunurilor, ulterior transferului, fiind necesare clarificări din această 

perspectivă. Referitor la acest aspect, menționăm că, potrivit art.36 alin.(1) din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ”actele normative trebuie redactate 

într-un limbaj și stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar și precis, care să excludă 

orice echivoc, cu respectarea strictă a regulilor gramaticale și de ortografie.” De 

asemenea, amintim că jurisprudența Curții Constituționale este categorică în ceea ce 

privește respectarea normelor de tehnică legislativă pentru ”asigurarea unei legislații care 

respectă principiul securității raporturilor juridice, având claritatea și previzibilitatea 

necesară” (Decizia nr.26/2012). 

 Menționăm, totodată, că  procedura de trecere a unui bun din domeniul privat în 

domeniul public al unităților administrativ-teritoriale este reglementată de legislația în 

vigoare astfel că trebuie evitată încălcarea principiului unicității reglementării. 

 La art.2 alin.(4) din proiectul de lege este prevăzut dreptul de acțiune în justiție al 

unităților administrativ-teritoriale în situația refuzului analizării cererii formulate de 

acestea sau a refuzului nejustificat de a aproba transmiterea dreptului de proprietate de 

către regiile autonome și societățile cu capital integral sau majoritar de stat. Semnalăm 

caracterul incomplet al normei juridice, neștiind care sunt condițiile de exercitare a acțiunii, 

termenul de introducere a acesteia, instanța competentă a fi sesizată, precum și căile de 

atac și termenele de exercitare a acestora. De asemenea, este prevăzută sintagma ”refuz 

nejustificat” cu privire la răspunsul pe care regiile autonome și societățile cu capital 

integral sau majoritar de stat îl poate înainta cu privire la cererea provenită din partea 

unităților administrativ-teritoriale, fără ca această sintagmă să fie definită.  
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 În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de către membrii 

Comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de 

respingere a Proiectul de Lege privind transmiterea terenurilor și a altor active 

patrimoniale aflate în patrimoniul regiilor autonome și al societăților comerciale cu 

capital integral sau majoritar de stat. 

      În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

 

 

PREȘEDINTE 

Simona BUCURA – OPRESCU 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN 

 

 

 

 

Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Roxana ARDELEANU 


