
k

v^ENAX

PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

Comisia pentru constitupomlitate Comisia pentru ape, paduri,
pescuit fond cinegetic 
Nr. XXXIIl/120/2021

Comisia pentru administrape 
publica
Nr. XXX/365/2021Nr.LXVlIl/1769/2021

RAPORT COMUN

asupra Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului si 

din administrarea Ministerului Mediului, Apelor §i Pddurilor - Regia Nationald a 

Pddurilor - Romsilva in domeniul public al municipiului Slatina si in 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina

(L400/2019)

In temeiul art.147 alin.[2) din Constitutia Romaniei, republicata, in conformitate 

cu prevederile art.152 alin.[l) si (2) din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile si completarile ulterioare, Comisia pentru constitu^ionalitate, Comisia 

pentru ape, paduri, pescuit §i fond cinegetic si Comisia pentru administratie 

publica, prin adresa nr.L400/2019 din 28 decembrie 2020, au fost sesizate de catre 

Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului 

comun asupra Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului si din 

administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Paduhlor - Regia Nationald a Pddurilor - 

Romsilva in domeniul public al municipiului Slatina si in administrarea Consiliului Local 

al Municipiului Slatina, ca urmare a Deciziei Curpii Constitupionale nr.684 din 30 

septembrie 2020.
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Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare trecerea unor terenuri din 

domeniul public al statului ^i administrarea Ministerului Apelor §i Padurilor - Regia 

Najionala a Padurilor - Romsilva, din domeniul public al statului in domeniul privat al 
statului, precum si transmiterea acestora, cu titlu gratuit, din domeniul privat al 
Statului in domeniul privat al Municipiului Slatina §i in administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Slatina.

Guvernul, autor al obiectiei de neconstitutionalitate, sustine ca bunurile supuse 

transferului prin legea criticata nu constituie obiect exclusiv al proprietatii publice si 
ca, in lipsa unei declaratii exprese a legii organice, acestea ar fi trebuit trecute din 

proprietatea publica a statului in aceea a unitatii administrativ-teritoriale prin 

hotarare a Guvernului, la cererea Consiliului Local al Municipiului Slatina.
Curtea Constitutionala, prin Decizia nr.684 din 30 septembrie 2020, a admis 

obiec^ia de neconstitutionalitate §i a constatat ca Legea privind trecerea unor 

terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului, 
Apelor si Padurilor - Regia Nationals a Padurilor - Romsilva in domeniul public al 
municipiului Slatina si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, este 

neconstitutionala in ansamblul sau.
in §edintele din 29 decembrie 2020, 25 ianuarie 2021 si 26 ianuarie 2021, 

Comisia pentru constitutionalitate, Comisia pentru ape, paduri, pescuit §i fond 

cinegetic si Comisia pentru administrate publica au hotarat, cu unanimitate de 

voturi, sa adopte raport comun de respingere a legii.
Prin Decizia nr.684/2020, Curtea Constitutionala a constatat 

neconstitutionalitatea in integralitate a legii pentru urmatoarele considerente:
in jurisprudenta sa, Curtea a statuat, cu valoare de principiu, ca, in ceea ce 

priveste transferul interdomenial al bunurilor proprietate publica, potrivit art. 136 

alin. (3] teza finala din Legea fundamentals, raportat la art. 860 alin. (3) teza intai din 

Codul civil, in situatia in care bunurile formeazS obiectul exclusiv al proprietStii 
publice a statului ori a unitStii administrativ-teritoriale, in temeiul unei legi organice, 
trecerea din domeniul public al statului in domeniul public al unitStilor administrativ- 

teritoriale sau invers opereazS numai printr-o modificare a legii organice, respectiv
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prin adoptarea unei legi organice de modificare a legii organice prin care bunurile au 

fost declarate obiect exclusiv al proprietatii publice.
In celelalte cazuri, atunci cand bunurile pot apartine, potrivit destinatiei lor, fie 

domeniului public al statului, fie domeniului public al unitatilor administrativ- 

teritoriale, trecerea din domeniul public al statului in cel al unitatilor administrativ- 

teritoriale sau invers se face in conformitate cu prevederile art. 292 alin. (1) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, si anume 

la cererea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului 
Bucuresti sau a consiliului local, dupa caz, prin hotarare a Guvernului sau, simetric, la 

cererea Guvernului, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local.

Curtea a mai retinut, cu valoare de principiu, prin Decizia nr. 406/2016, ca, in 

situatia particulara a bunurilor care fac obiect exclusiv al proprietatii publice a statului 
sau a unitatilor administrativ-teritoriale, singura posibilitate de transmitere a acestor 

bunuri din domeniul public al statului in domeniul public al unitatilor administrativ- 

teritoriale este aceea ut singuli (in acel caz, prin legea organica de modificare a legii 
organice prin care terenul a fost declarat obiect exclusiv al proprietatii publice). De 

aceea, in aceasta ipoteza, nu isi gasesc aplicabilitate considerentele retinute in 

jurisprudent Curtii, potrivit carora legile astfel adoptate ar fi neconstitutionale, 
intrucat ar avea caracter individual. Aceasta situatie particulara vizeaza insa numai 
bunurile care fac obiect exclusiv al proprietatii publice a statului sau a unitatilor 

administrativ-teritoriale, intemeindu-se pe prevederile art. 136 alin. (3) teza finala din 

Constitute, raportate la dispozitiile art. 860 alin. (3) teza intai din Codul civil.
Printr-o jurisprudent unitara, Curtea a statuat, cu valoare de principiu, ca 

legea, ca act juridic al Parlamentului, reglementeaza relatii sociale generale, fiind, prin 

esenta si finalitatea ei constitutional^, un act cu aplicabilitate generala. Prin definite, 
legea, ca act juridic de putere, are caracter unilateral, dand expresie exclusiv vointei 
legiuitorului, ale carei continut si forma sunt determinate de nevoia de reglementare a 

unui anumit domeniu de relatii sociale si de specificul acestuia. Or, in masura in care 

domeniul de incident a reglementrii este determinat concret, data fiind ratiunea

3



intuitu personae a reglementarii, aceasta are caracter individual, ea fiind conceputa nu 

pentru a fi aplicata unui numar nedeterminat de cazuri concrete, in functie de 

incadrarea lor in ipoteza normei, ci, de piano, intr-un singur caz, prestabilit fara 

echivoc.

In speta, Curtea a retinut ca introducerea prin art. 1 din legea supusa controlului 

constitutionalitatii a transferului bunurilor prin lege, act ce tine de autoritatea 

legislativa, intr-un domeniu de competenta autoritatii executive aduce atingere art. 1 

alin. (4) si (5), art. 61 alin. (1), art. 102 alin. (1) teza finala, art. 120 alin. (1), art. 136 

alin. (2] si art. 147 alin. (4] din Constitute.

Curtea a aratat in jurisprudent sa ca "situatia determinata de constatarea 

neconstitutionalitdtii legii in ansamblul sdu [...] are efect definitiv cu privire la acel act 

normativ, consecinta fiind incetarea procesului legislativ in privinta respectivei 

reglementari".

Fata de considerentele cuprinse in decizia mentionata, membrii celor trei 

comisii au hotarat sa adopte raportul de respingere a legii, Parlamentului revenindu-i 

obligatia de a constata incetarea de drept a procesului legislativ cu privire la aceasta.

in conformitate cu prevederile alin.(4) al art. 147 din Constitujiie, deciziile Curjii 

Constitui:ionale sunt general obligatorii ^i au putere numai pentru viitor, de la data 

publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.

in consecinta, Comisia pentru constitutionalitate, Comisia pentru ape, 

paduri, pescuit §i fond cinegetic si Comisia pentru administrate publica supun 

spre dezbatere §i adoptare, plenului Senatului, raportul comun de respingere a 

Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului si din 

administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor - Regia Nationals a Padurilor 

- Romsilva in domeniul public al municipiului Slatina si in administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Slatina.
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In raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor 

ordinare urmeaza a fi supusa votului plenului Senatului, potrivit art.76 alin.[2) din 

Constitu^ia Romaniei, republicata.
Potrivit art.75 alin.fl] din Constitu^iie §i art.92 alin.(7) pct.l din Regulamentul 

Senatului, cu modificarile ^i completarile ulterioare, legea urmeaza a fi dezbatuta de 

Senat in calitate de prima Camera sesizata.

Pre^edinte,Pre^edinte, Pre^edinte,

Sen.Karoly-Zsolt C^SZAR^Sen.Ion-Cristinel^0JAN Sen.Liviu-Lucian MAZILU

Secretar, S^cretdr, seci^tar.

Sen.Cristian-Augustin NIJ^ULESCU-tAgArLA^ SenAoan-Cristian CHIRTE§ S^n. MaricelPopa
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