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                                             BIROULUI  PERMANENT   
                                                               AL 
                                            CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra reexaminării                
Legii  privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A., precum și 
pentru modificarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale              
nr. 531 din 18 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 
din 2 august 2018, transmisă Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare 
și Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 236/2018/2019 din                   
2 decembrie 2019, înregistrată sub nr. 4c-1/151/2018/2019, respectiv sub                               
nr. 4c-13/369/2019 din 3 decembrie 2019, Camera Deputaţilor fiind                               
Cameră decizională. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea supusă reexaminării face parte 
din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
         PREŞEDINTE                                                                           PREŞEDINTE 
 
      Gheorghe ȘIMON                                                                     Nicușor HALICI                         
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                                                                                                    Bucureşti, 03.03.2020 
                    

                                                RAPORT COMUN 
asupra  

reexaminării Legii privind înfiinţarea  
Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A., precum şi pentru  

modificarea unor acte normative 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare                  
şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate cu reexaminarea                    
Legii privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A., precum şi 
pentru modificarea unor acte normative, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale              
nr. 531 din 18 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 
din 2 august 2018, transmisă cu adresa nr. PL-x 236/2018/2019 din 2 decembrie 2019, 
înregistrată sub nr. 4c-1/151/2018/2019, respectiv sub nr. 4c-13/369/2019 din                                       
3 decembrie 2019. 

Procedura legislativă asupra prezentei legi a parcurs următoarele etape: 
● Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 

şedinţa din 18 aprilie 2018, iar Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională,      
a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 6 iunie 2018. 

● Legea menţionată mai sus a fost adoptată de Parlamentul României, cu 
respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată, şi transmisă, spre promulgare, Preşedintelui României la data de                   
16 iunie 2018. 

● În conformitate cu dispoziţiile art. 146 lit. a) din Constituţia României, 
republicată, și ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea 
Curții Constituționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,                   
Curtea Constituțio nală a fost sesizată cu obiecțiile  de neconstituționalitate formulate 
asupra Legii privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A., 
precum şi pentru modificarea unor acte normative de un număr de 51 de deputaţi 
aparţinând grupurilor parlamentare ale Uniunii Salvaţi România şi Partidului Mişcarea 
Populară, precum şi de deputaţi neafiliaţi, respectiv de un număr de 66 de deputaţi 
aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, precum şi de 
Preşedintele României. 
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● Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 531 din 18 iulie 2018,                            
a admis obiecţiile de neconstituţionalitate formulate de un număr de 51 de deputaţi 
aparţinând grupurilor parlamentare ale Uniunii Salvaţi România şi Partidului Mişcarea 
Populară, precum şi de deputaţi neafiliaţi, respectiv de un număr de 66 de deputaţi 
aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, precum şi de 
Preşedintele României şi a constatat că Legea privind înfiinţarea Fondului Suveran             
de Dezvoltare şi Investiţii – S.A., precum şi pentru modificarea unor acte normative                 
este neconstituţională, în ansamblul său.  

 În motivarea soluției, Curtea reține că,  înfiinţarea Fondului Suveran                
de Dezvoltare şi Investiţii – S.A. este rezultatul unei operaţiuni juridice cu caracter 
individual, aplicabile, prin definiţie, numai unui singur caz expres determinat, creând              
o societate cu un singur acţionar supusă regulilor prevăzute de Legea societăţilor                      
nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 Având în vedere dispoziţiile art. 17 din Legea nr. 15/1990 privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, 
cu modificările și completările ulterioare, înfiinţarea unei societăţi, precum cea de faţă, 
se dispune printr-un act de reglementare secundară, care se subsumează competenţei 
autorităţii administraţiei publice centrale.  

Curtea constată că actul normativ criticat este de natură a contraveni dispoziţiilor 
art. 1 alin. (4) din Constituţia României, republicată, referitor la principiul separaţiei 
şi echilibrului puterilor în stat, Parlamentul intrând în sfera de competenţă a 
autorităţii executive, singura autoritate publică cu atribuţii în organizarea 
executării legilor, prin adoptarea actelor cu caracter administrativ.  

 Concretizarea actului juridic al înfiinţării, în sens de negotium juris, se realizează 
doar printr-un act administrativ individual, respectiv hotărâre a Guvernului, în sens de 
instrumentum. Aşadar, potrivit cadrului normativ în vigoare, respectiv dispoziţiile                  
Legii nr. 15/1990, cu modificările și completările ulterioare, înfiinţarea Fondului 
Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, ca societate pe acţiuni, se poate realiza doar 
prin hotărâre a Guvernului, act cu caracter administrativ prin care se aprobă şi 
actul constitutiv al societăţii. 

 Având în vedere cele de mai sus, Curtea constată că legea criticată a fost 
adoptată, pe de o parte, cu încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat, 
prevăzut de art. 1 alin. (4) din Constituţia României, republicată şi a rolului 
Parlamentului, prevăzut de art. 61 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi, 
pe de altă parte, cu încălcarea principiului consacrat de art. 16 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată, potrivit căruia ,,nimeni nu este mai presus de 
lege”. 

 Ca urmare a constatării viciilor de neconstituţionalitate extrinsecă determinate de 
încălcarea dispoziţiilor menţionate mai sus, în special a celor privind rolul 
Parlamentului, Curtea a apreciat că nu mai este necesară examinarea criticilor                   
de neconstituţionalitate extrinsecă raportate la principiul bicameralismului 
parlamentar şi nici a criticilor de neconstituţionalitate intrinsecă formulate de autorii 
obiecţiei de neconstituţionalitate. 

Totodată, în conformitate cu Deciziile Curții Constituționale nr. 30 8/2012 și             
nr. 619/2016, în situația în care o lege este declarată neconstituțională, în ansamblul său 
înainte de promulgare, aceasta își încheie procesul legislativ. Cu privire la efectele                     
Deciziei nr. 619/2016, „Curtea reține că, în jurisprudența sa, a statuat că atunci când, 
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în cadrul controlului a priori de constituționalitate, constată neconstituționalitatea unei 
legi în anasamblul său, pronunțarea unei astfel de decizii are un efect definitiv cu 
privire la acel act normativ, consecința fiind încetarea procesului legislativ în privința 
respectivei reglementări”. 

Procedura de reexaminare a legii  ca urmare a Deciziei Curții Constituționale 
nr. 531 din 18 iulie 2018, a fost declanşată de Senat, în calitate de primă                         
Cameră sesizată. 

În urma reexaminării, Senatul a respins Legea privind înfiinţarea Fondului 
Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A., precum şi pentru modificarea unor acte 
normative, în ședința din 26 noiembrie 2019. 

Departamentul pentru relația cu Parlamentul, a transmis cu adresa                        
nr. 472/2020 din 21 ianuarie 2020 punctul de vedere al Guvernului, prin care 
menţionează că nu susţine legea. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63  din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii au dezbătut legea supusă 
reexaminării ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 531 din 18 iulie 2018,                 
în ședințe separate.  Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au analizat 
cererea de reexaminare în şedinţa din 10 februarie 2020. Membrii Comisiei pentru 
politică economică, reformă şi privatizare au analizat cererea de reexaminare 
menţionată mai sus şi documentele care o însoţesc în şedinţa din 3 martie 2020.  

La lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare                    
a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Economiei, Energiei şi 
Mediului de Afaceri, doamna secretar de stat Daniela Nicolescu. 

Din totalul de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 
deputaţii au participat la dezbateri, conform listei de prezenţă, iar din totalul de                     
17 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost 
prezenţi la dezbateri 11 deputaţi.  

În  urma reexaminării şi a punctelor de vedere exprimate, membrii celor două 
Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului                       
Camerei Deputaţilor respingerea Legii privind înfiinţarea Fondului Suveran                     
de Dezvoltare şi Investiţii – S.A., precum şi pentru modificarea unor acte normative, 
ca urmare a Deciziei Curții Consti tuționale nr. 531 din 18 iulie 2018,                            
care a declarat legea neconstitu țională, în ansamblul său. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea supusă reexaminării face parte                
din categoria legilor organice.                                                                                                                                                                                       
 

           PREŞEDINTE                                                                        PREŞEDINTE 
  

  Gheorghe ȘIMON                                                                  Nicușor HALICI                         
 
   

                                                                                                             SECRETAR 
  
                                                                                                Aida-Cristina CĂRUCERU 
 

 
           Şef serviciu                                                                                       Consilier parlamentar 

   Lidia-Graziella SEGĂRCEANU                                                                          Dragoș BUCUR                                                  


	CAMEREI  DEPUTAŢILOR

