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PARLAMENTUL ROMANIEI 
SENAT

Comisia pentru ape, paduri, 
pescuit fond cinegetic 
Nr.XXXIII/1127/27.10.2020

Comisia pentru constitulionalitate

Nr.LXVlII/1350/27.10.2020

RAPORT COMUN
asupra cererii de reexaminare a Legii privind trecerea unor bunuri imobile 

din domeniulpublic al statului si din administrarea Administratiei Nationale 
^*Apele Romdne” - Administratia Bazinala de Apd Dobrogea-Litoral in domeniul 

public al comunelor Ceatalchioi si Crisan, judetul Tulcea
(U69/2dl9)

ca urmare a Deciziei Curfii Constitut:ionale nr. 636 din 23 septembrie 2020

In conformitate cu prevederile art.150 alin.(l) §i (2) din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile completarile ulterioare, Comisia pentru constitufionalitate §i 
Comisia pentru ape, paduri, pescuit §i fond cinegetic, prin adresa nr.L469/2019 din 21 
octombrie 2020, au fost sesizate de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea 
reexaminarii Legii privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public'al statului §i 
din administrarea Administratiei Nationale "Apele Romdne ” - Administrafia Bazinala de 
Apd Dobrogea-Litoral in domeniul public al comunelor Ceatalchioi §i Cri^an, judeful 
Tulcea, ca urmare a Deciziei Cuitii Constitutionale nr.636 din 23 septembrie 2020.

Legea trimisa la promulgare are ca obiect de reglementare un transfer al dreptului de 
proprietate asupra unui bun imobil individualizat, din proprietatea publica a statului in 
domeniul public al unei unitab administrativ-teritoriale, concomitent cu transferul dreptului 
de administrare.

Propunerea legislativa face parte din categoria legilor organice, a fost inifiata de 7 
deputab §i a fost adoptata de Senat, in calitate de Camera de reflecfie, la data de 14 
octombrie 2019 §i de Camera Deputa^ilor, in calitate de Camera decizionala, la data de 2 
iunie 2020.

Legea a fost trimisa la promulgare in data de 09 iunie 2020, iar la data de 26 iunie 
2020, Pre§edintele Romaniei a inaintat Curtii Constitufionale prezenta sesizare de 
neconstitutionalitate.
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Curtea Constitutionala, prin Decizia nr.636 din 23 septembrie 2020, a admis 
obiec^ia de neconstitutionalitate, formulata de Presedintele Romaniei, §i a constatat 
ca Legea privind trecerea unor hunuri imobile din domeniul public al statului ^i din 
administrarea Administrafiei Nafionale “Apele Romdne” - Administrafia Bazinald 
de Apd Dobrogea-Litoral in domeniul public al comunelor Ceatalchioi si Cri^an, 
judeful Tulcea, este neconstitutionala, in ansamblul sau.

Membrii celor doua comisii, reexaminand legea trimisa la promulgare m raport 
cu considerentele expuse in decizia mentionata, au re^inut urmatoarele:

In motivarea obiectiei de neconstitutionalitate se sustine in esenta, tncalcarea 
principiului separatiei si echilibrului puterilor in stat, a principiului legalitafii §i a 
principiului autonomiei locale, precum nesocotirea rolului constitutional al 
Parlamentului, al Guvemului si al Curtii Constitutionale, adica incalcarea art.l 
alin.(4) si alin.(5), art.61 alin.(l) si art. 102 alin.(l), art.120 alin.(l), precum si 
art. 147 alin.(4) din Constitutie.

Cu privire la bunurile imobile vizate de legea in speta, Curtea observa ca 
acestea sunt identificate in anexa ce face parte integranta din Hotartea Guvemului 
nr.463/2019 privind inscrierea unor bunuri imobile in inventarul centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Administraliei 
Nationale „ApeIe Romane”, institute publica aflata in coordonarea Ministemlui 
Apelor §i Padurilor, prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral, publicata 
in Monitoml Oficial al Romaniei, Partea I, nr.566 din 10 iulie 2019. Asadar, printr-o 
hotarare a Guvemului, ulterioara intrarii in vigoare a Codului administrativ, pe de o 
parte, a fost aprobata inscrierea in inventaml centralizat al acestor bunuri aflate in 
domeniul public al statului si, pe de alta parte, s-a aprobat, cu privire la aceleasi 
bunuri, darea in administrarea Administratiei Nationale „Apele Romane”, prin 
Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral. In aceste condilii, avand in vedere 
ca bunul supus transfemlui reglementat prin legea criticata nu constituie obiect 
exclusiv al proprietatii publice, in lipsa unei declaratii exprese a legii organice, acesta 
ar fi trebuit trecut din proprietatea publica a statului in aceea a unitatii administrativ- 
teritoriale prin hotar^e a Guvemului, la cererea Consiliului Local al Comunei 
Ceatalchioi, respectiv al Consiliului Local al Comunei Crisan, potrivit art. 292 alin. 
(1) din Codul administrativ, in vigoare la momentul adoptarii legii mentionate. 
Astfel, Curtea constata ca legea nu a respectat conditiile legale in vigoare, incidente 
materiei reglementate, astfel ca a fost adoptata cu incMcarea art. 1 alin.(5) din 
Constitutie, referitoare la obligafia respectarii Constitutiei, a suprematiei sale §i a 
legilor.

De asemenea, propunerea legislativa a fost inregistrata la Senat, in calitate de 
Camera de reflecfie, in data de 1 iulie 2019, cu 4 zile inaintea intrarii in vigoare a 
Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Procedura adoptarii legii a fost finalizata insa sub imperiul noului Cod administrativ, 
la data de 2 iunie 2020, iar Consiliul Legislativ, in data de 2 august 2019, a avizat 
negativ propunerea legislativa, invederand in acest sens atat jurispmdenta Curtii 
Constitutionale in materie, precum si prevederile incidente din noul Cod
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administrativ. Cu toate acestea, in procedura parlamentara de legiferare nu a fost 
operata nicio modificare m acest sens.

In concluzie, pentru toate argumentele aratate, se constata mcMcarea art. 1 alin. 
(4) si (5), art.61 alin.(l), art. 102 alin. (1) teza finala, art. 120 alin. (1) §i a art. 147 
alin.(4) din Constitute, determinata de faptul cS prin legea supusa controlului de 
constitujionalitate, autoritatea legislativa a reglementat intr-un domeniu care tine de 
administrate §i autoritatea executiva, respectiv cu privire la transfeml uiior bunuri 
imobile individuale, ce nu fac obiectul exclusiv al proprietalii publice, din domeniul 
public al statului si din administrarea Administrate! Nalionale „Apele Romane” - 
Administratia Bazinala de Aph Dobrogea-Litoral m domeniul public al comunelor 
Ceatalchioi §i Crisan, judejul Tulcea.

Pe parcursul mai multor sedinte, Comisia pentru constitutionalitate §i Comisia 
pentru ape, paduri, pescuit §i fond cinegetic au hotarat, cu majoritate de voturi a 
senatorilor prezenti, sa adopte un raport comun de respingere a legii trimise la 
promulgare.

In consecinla, Comisia pentru constitufionalitate si Comisia pentru ape, 
paduri, pescuit si fond cinegetic supun spre dezbatere $i adoptare, plenului 
Senatului, raportul comun de respingere a Legii transmise la promulgare.

In raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria 
legilor organice §i urmeaza a fi adoptata m conformitate cu prevederile art. 76 
alin. (1) din Constitulie.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1] din Constitujia Romaniei, republicata, 
5i ale art. 92 alin. (7] pet. 1 din Regulamentul Senatului, republican cu 
modificarile §i completarile ulterioare, SenatuI este prima Camera sesizata.
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