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      C ă t r e,  

  

                                 Comisia juridică, de disciplină și imunități                                             

                                 Doamnei președinte Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

 

                                 Comisia pentru administrație publică și amenajarea          

                                 teritoriului                                  

                                 Doamnei președinte Simona BUCURA-OPRESCU  

 

 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia juridică, de 

disciplină și imunități,  respectiv, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului, au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind 

transmiterea terenurilor şi a altor active patrimoniale aflate în patrimoniul regiilor 

autonome şi al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, 

transmis cu adresa nr. PL-x 302/2022 din 25 mai 2022, înregistrată la Comisia pentru 

politică economică, reformă și privatizare sub nr. 4c-1/262 din 25 mai 2022,  Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională.  
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR asupra proiectului de 

Lege privind transmiterea terenurilor şi a altor active patrimoniale aflate în 

patrimoniul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat, inițiativă pe care membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au dezbătut-o în şedinţa din 18 octombrie 2022. 
 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

          PREŞEDINTE 

 

Costel Neculai DUNAVA 

https://193.226.121.238/pls/parlam/structura2015.mp?idm=322&cam=2&leg=2020
http://cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=48&cam=2&leg=2020
anca.chiser
Conf cu Originalul
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RAPORT PRELIMINAR  

asupra proiectului de Lege privind transmiterea terenurilor şi a altor active 

patrimoniale aflate în patrimoniul regiilor autonome şi al societăţilor 

comerciale cu capital integral sau majoritar de stat 

 

 

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

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare, Comisia juridică, de disciplină și imunități,  

respectiv, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, au fost 

sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind transmiterea 

terenurilor şi a altor active patrimoniale aflate în patrimoniul regiilor autonome 

şi al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, transmis cu 

adresa nr. PL-x 302/2022 din 25 mai 2022, înregistrată la Comisia pentru politică 

economică, reformă și privatizare sub nr. 4c-1/262 din 25 mai 2022 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale   

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

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

privind privind transmiterea terenurilor şi a altor active patrimoniale aflate în 

patrimoniul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat în şedinţa din 23 mai 2022, cu respectarea prevederilor articolului 

76 alineatul (2) din Constituția României, republicată. 

          Consiliul Legislativ a acordat un aviz negativ proiectului de lege, transmis 

cu adresa nr. 255 din 17 martie 2022. 
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          Consiliul Economic și Social a acordat un aviz nefavorabil proiectului de 

lege, transmis cu adresa nr. 1235 din 1 martie 2022. 

          Consiliul Fiscal, prin adresa nr. 8 din 31 martie 2022,  a dorit să precizeze 

faptul că, deoarece adoptarea inițiativei legislative nu implică o majorare a 

cheltuielilor bugetare, respectiv o diminuare a veniturilor bugetare, nu este 

necesară opinia sa cu privire la acest proiect de act normativ. 

          Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative. De asemenea, 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și-a exprimat 

punctul de vedere negativ cu privire la proiectul de act normativ, de a nu fi 

susținut, în forma prezentată,  conform adresei nr. 65392 din 31 mai 2022. 

           Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare transmiterea 

cu titlu gratuit a terenurilor şi a altor active patrimoniale aflate în patrimoniul regiilor 

autonome şi ale societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și ale art. 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

pentru politică economică, reformă și privatizare au examinat iniţiativa legislativă 

și documentele care o însoțesc în ședința din 18 octombrie 2022.  
  

Din numărul total de 19 membri ai Comisiei pentru politică economică, 

reformă și privatizare au participat la dezbateri 15 deputaţi. 
 

În urma dezbaterilor, membri Comisiei pentru politică economică, reformă 

și privatizare au constatat următoarele: propunerea legislativă este insuficient 

fundamentată în absenţa unor menţiuni clare cu privire la activele vizate şi la 

destinaţia concretă a acestora, ulterior trecerii în patrimoniul administraţiei publice 

locale. Nu se precizează dacă va fi necesar un inventar periodic al acestor categorii 

de active, şi nici în ce măsură este garantată utilizarea lor în derularea de proiecte cu 

finanţare externă. Toate acestea creează premisele unor transferuri abuzive ale 

drepturilor de proprietate, neexistând, totodată, garanţia că respectivele active 

nu vor continua să fie lăsate în degradare. 

         De asemenea, iniţiativa legislativă ar trebui să prevadă posibilitatea transmiterii 

cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra unui teren în funcţie de 

îndeplinirea unor criterii, şi nu instituirea unei obligaţii în sensul acesta.  
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În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă), să transmită 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități,  respectiv Comisiei pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului, un raport preliminar de respingere a proiectului 

de Lege privind transmiterea terenurilor şi a altor active patrimoniale aflate în 

patrimoniul regiilor autonome şi al societăţilor comerciale cu capital integral sau 

majoritar de stat. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

 

 

 

 

 

 

                PREŞEDINTE    
                                                                                                                                   

 
 

        Costel Neculai DUNAVA                                                                                                                        
                                                                                                                                                   

                                                  SECRETAR 
                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                  Bogdan-Alin STOICA                                                                                
  

 

 

 

 
                                                                                                                    Şef serviciu                                                                                                                                                                                  

                                                                                                         Lidia-Graziella Segărceanu     
                                                                                                                                                       

                                                                                                                    

  Consilier parlamentar 

                                                                                                          Alina Cristina Hodivoianu 


