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Comisia pentru constitupionalitate, Comisia pentru administratie publicd

Nr.XXX/348/2019Nr. LXVIlI/2149/2019

RAPORT COMUN

asupra Legii privind iransmiterea unui imobil din domeniul public al statului 
din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Institupia Prefectului - 

judeful Giurgiu in domeniul public al judepului Giurgiu

In conformitate cu prevederile art. 150 alin.(l) si (2] din Regulamentul 

Senatului, republicat, Comisia pentru constitupionalitate si Comisia pentru 

administratie publica, prin adresa nr. L47/2018 din 13 noiembrie 2019, au fost 

sesizate de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii in fond spre 

reexaminare ^i elaborarii raportului comun asupra Legii privind transmiterea unui 

imobil din domeniul public al statului ^i din administrarea Ministerului Afacerilor 

Interne - Institupia Prefectului - judepul Giurgiu in domeniul public alJudepului Giurgiu, 

ca urmare a Deciziei Curpii Constitupionale nr. 538 din 25 septembrie 2019.

In §edinpele din 2 decembrie 2019, Comisia pentru constitupionalitate si 

Comisia pentru administrapie publica analizand Decizia Curpii Constitupionale nr. 

538 §i prevederile legii trimise la promulgare, repine urmatoarele:
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- obiectul criticii de neconstitutionalitate il constituie procedura de adoptare 

a legii, precum si continutul normativ al acesteia;

- bunul imobil supus transferului din domeniul public al statului §i din 

administrarea Institufiei Prefectului - jude^ul Giurgiu in domeniul public al jude^ului 

Giurgiu este nominalizat in cap. 1 pct.29 din anexa la Legea nr.213/1998, intitulata 

Lista cuprinzand unele bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului ^i al 

unita^ilor administrativ-teritoriale, care are urmatorul cuprins: "Domeniul public al 

statului este alcatuit din urmatoarele bunuri: [...] 29. terenurile §i cladirile in care i§i 

desfa§oara activitatea: [...] serviciile publice descentralizate ale ministerelor 5! ale 

celorlalte organe de specialitate ale administrajiei publice centrale, precum 

prefecturile, cu excep^ia celor dobandite din venituri proprii extrabugetare, care 

constituie proprietatea privata a acestora". Nominalizarea bunului in cap. I pct.29 

din anexa la Legea nr.213/1998, lege organica, nu are semnifica^ia declararii sale 

ca bun ce face obiect exclusiv al proprieta^ii publice. Enumerarea din anexa 

are caracter exemplificativ, iar prin aceasta s-a incercat o delimitare, in 

principiu, a domeniului public al statului, a domeniului public jude^ean $i a 

domeniului public local al comunelor, ora^elor ^i municipiilor.
- de asemenea, Curtea constata ca regimul palatelor administrative (bunul cu 

privire la care se intenl:ioneaza trecerea fiind Palatul administrativ cu sediul in 

municipiul Giurgiu] este reglementat prin Hotararea Guvernului nr.706/1994 

privind trecerea palatelor administrative din municipiile re^edin^e de jude^e in 

administrarea institu^iilor prefectului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I, nr.314 din 11 noiembrie 1994, potrivit careia palatele administrative din 

municipiile re§edinfe de judefe, care au funcfionat ca sedii ale fostului partid 

comunist, trecute in proprietatea statului in temeiul Decretului-Iege nr.30/1990 §i al 

Hotararii Guvernului nr.115/1990, sunt bunuri proprietate publica de interes 

national. Potrivit art.2 din aceasta hotarare, palatele administrative, avand datele de 

identificare prevazute in anexa, tree in administrarea institujiilor prefectului.
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Destina^ia palatelor administrative este aceea de sedii ale institu^iilor publice de 

interes national ^i jude^ean, respectiv pentru institujiile prefectului, consilii 

judejene, servicii publice deconcentrate ale ministerelor, camere de conturi, birouri 

parlamentare, consilii locale ale municipiilor re^edinjia de jude^ §i, in limita spajiului 

disponibil, pentru autoritafi publice autonome, confedera^ii, federa^ii sindicale 5! 

redacjii ale ziarelor, cu respectarea normelor legale.

- avand in vedere ca bunul supus transferului nu constituie obiect 

exclusiv al proprieta^ii publice, in lipsa unei declara^ii exprese a legii 
organice, acesta ar d trebuit trecut din proprietatea publica a statului in aceea 

a unita^ii administrativ-teritoriale prin hotarare a Guvernului, la cererea 

Consiliului Jude^ean Giurgiu, potrivit art.9 alin.(l) din Legea nr.213/1998 in 

vigoare la momentul adoptarii legii criticate;
- inexisten(a acordului unita^ilor administrativ-teritoriale in ceea ce 

prive^te transferal bunurilor in patrimonial acestora, inclusiv al celor din 

domeniul public, reprezinta o incalcare a principiuiui constitu^onal al 
autonomiei locale, reglementat prin art.120 alin.(l) din Constitujie.

- introducerea prin artl a transferului bunurilor prin lege, act ce fine de 

autoritatea legislativa, intr-un domeniu care t;ine de administra^ie 

autoritatea executiva, aduce atingere artl alin.(4) (5), art.61 alin.(l), 
artl02 alin.(l] teza finala $i artl20 alin.(l] din Constitulie;

- in ceea ce prive^te abrogarea procedurii transferului de bunuri 
proprietate publica prevazuta in Legea nr.213/1998, ulterior adoptarii legii 

criticate de catre Parlament, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, 

nr.555 din 5 iulie 2019, Curtea retine ca interventia legislativa nu prezinta nicio 

relevanja in cauza, intrucat validitatea actului prin care opereaza transferal 
dreptului de proprietate nu poate fi apreciata decat prin raportare la 

dispozifiile legale in vigoare la momentul adoptarii sale, respectiv data de 26
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iunie 2019. Or, la acea data, prevederile art.9 alin.[l) din Legea nr.213/1998 erau in 

vigoare §i produceau efecte juridice. Mai mult, solu^ia legislativa cuprinsa in art.9 

alin.(l) din Legea nr.213/1998, care prevedea ca "trecerea unui bun din domeniul 

public al statului in domeniul public al unei unitaji administrativ-teritoriale se face 

...] prin hotarare a Guvernului", a fost preluata de dispozifiile art.292 alin.fl] din 

Ordonanta de urgen|:a a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, fiind 

completata cu sintagma „daca prin lege nu se dispune altfel". Noua prevedere legala 

nu poate fi interpretata decat in conformitate cu Decizia nr.384 din 29 mai 2019, 

par.37, 41 si 55, respectiv ca transferul unui bun, care nu constituie obiect exclusiv 

al proprietalii publice, din domeniul public al statului in domeniul public al unei 

unitaji administrativ-teritoriale se va realiza prin hotarare a Guvernului;

- astfel incat, Curtea admite obiectia de neconstitutionalitate formulata de 

Presedintele Romaniei si constata ca Legea privind transmiterea unui imobil din 

domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - 

Institutia Prefectului - judetul Giurgiu in domeniul public al jude^ului Giurgiu este 

neconstitutionala, in ansamblul sau;
In conformitate cu prevederile alin.[4) al art.147 din Constitufie, deciziile 

Curjii Constitujionale sunt general obligatorii ^i au putere numai pentru viitor, de la 

data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.

Pentru considerentele aratate, in 5edin5:ele din 3 decembrie 2019, Comisia 

pentru constitufionalitate si Comisia pentru administratie publica au hotarat, cu 

unanimitate de voturi sa adopte raport comun de RESPINGERE a legii.
in consecin^a, Comisiile supun spre dezbatere 5i adoptare, plenului Senatului, 

raportul comun de RESPINGERE a legii.
in raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor 

organice §i urmeaza a fi supusa votului plenului Senatului in conformitate cu art. 76 

alin. (1} din Constitutie.
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Potrivit art. 75 alin. (1) din Constitufia Romaniei, republicata §i art. 92 alin. 

(7) pet. 2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, legea urmeaza a fi dezbatuta de Senat in calitate de prima Camera 

sesizata.

Pre^dinte, esedinte,

ward-George SendtorCwCIUMARU FlorinSenator DIR

I Se, Secretar,Zgtar,

Stator SIBINESCU lonup Senator DO£ARIU^ugen
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