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confommitate cu dispoziliile art.16 alin.(2) di u Legea nr.47/1992 

priviud organizarea şi funcliouarea Curjii Constitulionale, vă tr9miterua, 

alătuaat, nm copie, şesizarea formulată de deputali apar¢[nând Grupului 

Parlaruentar al 1Partidului îJniunea Salvali lZonnânia, Grupului Parlamentar a] 

IIJniunii IDemocrate Ma: I iare din Ytomânia, Grupului Parlamentar al Partidului 

Alaţional ]Liberal, Grupu➢ui Parlaunentar al Minorităţilor Naţionale, precurn şi 

deputarti neaâalia4n, referitoare la neeonstituiionalitatea Legii privind comasarea 

terenurilor agricole de$inute de asociaţiile agricole constituite de unită(ile de 

cult. 

Vă adresăm rugăanintea de a tie comunica punctul dumneavoastră de 

vedere până la data de S iuriie 2020 (inclusiv 9n format electronic, la adresa de 

e-mail ccr-pdv@ccr.ro), ţinând seama de faptul că dezbaterile Curlii 

Constituqionale vor avea lmc la data de 24 iunie 2020. 

Vă asigurăun de deplina noastră consideralie. 

Proff univ.~Jb cVËt'!`1N Kt tp[ EANiIT 
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CURTEA CONSTITUTIONALA 

Dosar IIr. Si~~  ‚Sâ'

ROMANIA 

Bucureşti, 18 mai 2020 
Nr. 2/3125 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Cabinet Secretar general 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ 
REGISTRATURĂ JURISDICŢIONALÂ 

NR. 2~ 7  /; 18 MAY 2020 

o.e !G'oy 
Domnului Valer DORNEANU 

Preşedintele Curţii Constituţionale 

Stimate domnule Preşedinte, 

Vă trimitem, alăturat, sesizarea formulată de deputaţi aparţinând 

Grupurilor parlamentare ale Partidului Uniunea Salvaţi România, Uniunea 

Democrat Maghiară din România, Partidului Naţional Liberal, Grupul 

Minorităţilor, precum şi de deputaţi neafiliaţi referitoare la Legea privind 

comasarea terenurilor agricole deţinute de asociatiile agricole consţituite de 

unităţile de culot (PLx nr.178/2020). 

Precizăm faptul că sesizarea si listele cu semnături au fast transmise 

pe adresa de email a Secretariatului general de viceliderul Grupului 

parlamentar USR din Camera Deputaţilor . 

Cu aleasă consider~ţr~, ;, 



. obiectie de neconstitutionalitate ph 178/2020 

Răspuns tuturor tergere Nedorit ( 

obiectie de neconstitutionalitate plx 178/2020 

Stelian Cristian Ion 
AzI 15:39 

Secretar General Camera Deputatilor, ccr@ccrro; pres@ccr.ro; Grup U 

Sesizare PLx 178-2020.p... 
5 MO 

Descărcati 

Catre secretar.general@cdep•ro; ccr@ccr.ro; pres@ccr.ro 

Bună ziva, 
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k.R,A.MENTUL ROMANIEI 
L'A,t(b'R4 DCPUTATILOR 

aE'F f" .E 7AYt GENERAL 

r~ ~34~~~~5 ,oS aoQ 

Răspundeţi tuturor I 

Vă trimit ataşat sesizarea privind neconstituiionalitatea Legii privind comasarea terenurilor agricole deiinute de 
asociaiiile agricole constituite de unităi:iele de cult (PLx 178/2020) semnată de către 51 de deputati şi de 
5 senatori. 

Având în vedere starea de alertă instituită pe teritoriul României înaintăm sesizarea de neconstituţionalitate prin 
email, urmând ca la reluarea activităţii cu publicul să depunem documentele transmise Yn original. 

Am rugămintea să îmi comunicaii numărul de înregistrare al sesizării de neconstituYionalitateînaintată. 

dep. Stelian Ion 

vicelider grup USR - Camera Deputaiilor 

https://dias2.cdep.ro/owa/ 5/18/2020 
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PARLAMENTUL ROMÂNIE] 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Grupul Parlamentar al Partidului Uniunea Salvaţi Româaia 

Către: 

SECRETARIATUL GENERAL. AL CAMEREI DEPUTATILOR 

Doamnci Silvia-Claudia Mihalcea 

Doamnă Secretar General, 

in temeiul art. 146 lit, a) din Constituţia Romăniei şi art. 15 alin. (I) din Legea nr- 

47/1992 privind organizarea şi fltncliunarea Cmjii Constitulionale a Romăniei, republicată, en 

modificările şi completările ulterioare, vădepunem alăturat sesizarea de neeonstitu#ionalilate a 

Legii privind comasarea lercnurilor agricole delinute de asocialiile agricole constiuiite de 

unităliele de cult (PLx 178/2020), solicităndu-vă să o înaintali Curlii Constitutionals a 

Romăniei, in ziva depunerii. 

Cu stimă. 

Lider Grup USR Camer Deputatilor, 



Către, 

CURTEA CONSTITUCIONALĂ A ROA4ÂNIEI 

Domnului Valer Dorneanu, 

Preşedintele Curtii Constitutionale a României 

DOi17NULE PREŞEDINTE, 

În conformitate Cu prevederile art. 146 lit, a) din Constitutia României şi art. 15 aljn. 

(I) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi frmctionarea Curtjj Constitutionale a 

României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deputatjj mentionati in anexa 

ataşată formulăm prezenta 

SESIZARE DE NECONSTITUŢIONALITATE 

a Legji privind comasarea terenurilor agricole detinute de asocia(iile agricole consfituite 

de unitătielc de cult (PLx 178/2020), pe care o considerăm neconformă cu o serie de articole 

din Constitutia României, pentru motivete expuse în continuare. 

I.) SITUAT'IA DE FAPT 

Legea care face obiectut prezentei sesizări a fost itutiată in anut 2019, sub denumirea 

„Propunere legislatiră privbrd conrasarea leremoilor agricole de(rmrie de asociafiile agricole 

coustiturte de un/răple de cult" de către următorii deputati: Ciocan Dan (PSD), Dîtzu Ioan 

(PSD), Illimie Necutai (PSD), Nită Nicu (PSD), Păte Dănut (PSD), Stănescu Atexandru (PSD), 

Giugea Nicolae (PNL), Calotă Florică Ică (ALDE), Movilă Petru (PMP) şi Stancu Florinet 

(PRO Europa). . 

Potrjvit expunerii de motive ataşate propunerii legislative, scopul legii este perfectarea 

unor schimburi imobitiare între asociatiile agricole constituite de unitătile de cult şi Agentia 

Domeniilor Statului, astfet încăt asociatiile să beneficieze de suprafete de teren cornasate, jar 



Ageniia să primească terenuri de suprafete egale on cole cedate, dar situate la ttivelul mai muttor 

localităti dope raza judeţelor. 

Derularea procedurii legislative la Senat: 

• Ia data de 12.12.2019 a fost înregistrată pentru dezbatere Cu codul B569; 

. la data de 25.02.2020 a fost pritnit avizul negativ a! Consiliului Economic şi Social, 

înregistrat cu nr. 759; 

• la data de 05.03.2020 a fost primit avizul favorabil al Consiliului Legislativ, inregistrat 

cu nr. 149; 

• la data de 09.03.2020 a fast înregistrată la Biroul Permanent cu codul L105; 

• la data do 07.04.2020 a fost primit raportul negativ al Comisiei pentru agricultură, 

industrie alimentară şi dezvoltare rurală; 

• la data de 22.04.2020 a fost adoptată ca umtare a depăşirii termenului de adoptare, 

potrivit art. 75 alin. (2) teza a 111-a din Constituiie. . 

Derularea procedurii legislative la Camera Deputatilor: 

. • la data de 29.04.2020 a fost înregistrată la Biroul Permanent cu codul PL-x nr. 

178/2020; 

• la data de 12.05.2020 a fost primit avizu! negativ al Cornisiei pentru drepturile onmlui, 

culte şi problemele minorităjilor nationale, înregistrat cu nr. 4c-6/178; 

• ta data de 12.05.2020 a fast primit raportul favorabil Cu amendamente emis de Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi; 

. la data de 12.05.2020 a fost primit avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, 

industrie alimentară şi servicii specifice; 

• la data de 13.05.2020 a fast adoptată în plen; 

• la data de 13.05.2020 a fost depusă la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de 

sesizare asupra constitutionatitătii legii. 



IL) MOTIVE DE NECONSTITUŢIONALITATE 

1. YNCĂLCAREA ART. 1 ALIN. (5) COROBORAT Cu ART. 135 ALIN. (1) LIT. 

A) DIN CONSTITUPIE 

Potrivit art. 2 din lege, „Tereurrrile agricole din eazr•avilart, prevăzute la art.l ajlate Fir 

proprietatea asociaţiei agricole a unitălilor de cult, precunr ci cele dobăudite ulterior tie 

această asociatie prin donatie de la unitătile de cult, care an beneficial tie reconstiurirea 

dreptutui tie proprietate asupr•a lerenurilor• agricole cc an aparlinut acestora cor fmnr 

prevederiim• Legti fondului fuuciar corrtpletările ulterioare, vor jireorganzate prin conrasare 

la cererea asocialiei agricole prin sclrirnburi de terenuri, de suprafele egale, cu Agemia 

Donren£tlorStatului pe amplasamente agreate", schimburi care, potrivit art. 4 alin. (I) din 

lege, urmează a fi facute „jără p/ata tutor diferenle mire valor•Jle de circulatie a terenurilor ". 

Totodată, potrivit art. 5 din lege, „prin derogare de ta prevederile Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal cu ruodificărite Şi coxtpletările ullet•ioare, transferurile drepturilor de 

proprietate realizate în condiliile prezentei legi stint scutite de la plata inrpoutukri pe venitrtl 

obţinut din tr•ansferul terenurilor agricole. " 

In opinia noas(ră, măsurile instituite prin dispoziţiile precitate constituie ajutoa_e de stat, 

după cum vom arăta in continuare. 

Potrivit art. 2 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 77/2014, prin ajutor de stat se înţelege „avantaj 

economic acordat din swse son resruse de slat on gestionale de stat, sub or•ice fonnă, care 

derraturează sau arnexintă să denatm•ize coxcurenFa prix favotizarea anurnitor bttrepriaderl 

satr sectoare de prbductie, in utăsura în care acestea afectează schirxbwile comerciale din/re 

statele membre". Având in vedere că schimburile de terenuri nu sunt supuse regulilor 

economiei de piaţă, realizându-se ,jără piata tutor dirrfererrJe.înire volatile de circula(ie a 

terenurilor", precum Şi faptul că beneficiarii schimburilor sunt scutiţi de la plata impozitului 

pe venitul obţinut din operaţiune, ţine de domeniul evidenţei faptul că legea instituie tin avantaj 

economic în bene$ciul asociaţiilor agricole ale unRăţilor de cult. 

Potrivit art. 2 alin. (1) lit. ţ) din OUG nr. 77/2014, prin surse sau resurse de stat se înţelege 
„/•onduri pub/ice saa ale autoritătilor instituliilor ori Inu•eprindelor pub/ice ", categorie căreia 



se circumscriu şi fondurile gestionate de Agenţia Domeniilor Statului, instituţie publică cu 

personalitate juridică, Bnanţată integral de la bugetul de stat„ in subordinea MinisteruIui 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, conform art. 4 din Legea nr. 68/2001 privind privatizarea 

societăţilor ce deţin in administrare terenuri proprietate publică şi private a statului cu destinaţie 

agricoiă şi înftinţarea Agenţiei Domeniilor Statului. 

Nu în ultimul rând, potrivit art, 2 alin. (1) lit. p) din OUG nr. 77/2014, prin întreprindere 

se înţelege „orice end/ate, indiferent de statutul juridic şi de modul de ftnanjare, inclusive 

entită/ile nonproftt, ca e desfa,roară o activitale economică." Prin urmare, sub aspectul 

evaluării existenţei ajutorului de stat, nu are nicio relevanţă împrejurarea că asociaţiile agricole 

ale unităţilor de cult nu au scop lucrativ, ci doar împrejurarea că acestea desfăşoară o activitate 

economică. Or, chiar scopul declarat at actulni normativ, statuat la art. 1 din lege, este de creare 

a unor structuri de exploatare a suprafeţelor agricole deţinute de asociaţiile agricole ale 

unităţilor de cult şi de creştere a potentialului de exploatare a acestora prin dezvoltarea 

unor ferme sau exploataţii agricole viabile economic. 

De altfel, având în vedere şi faptul că legislaţia în vigoare permite şi îa prezent Agenţiei 

Domeniilor Statului efectuarea de schimbtni de terenuri, dispoziţiile art. 4 alin, (I) lit. f) din 

Legea nr. 68/2001 stabilind expres printre atribuţiile acesteia schimbul de terenuri cu destinatie 

agricofă, se poate concluziona că prin prezenta lege s-a urmărit sustragerea de la regulile 

economiei de piaţă, în dauna intereselor statului, a operaţiunilor de schimb având ca obiect 

terenurile indicate Is art. I din lege, cu scopul declarat de a creşte viabilitatea economică a 

întreprinderilor exploatate de o categoric de persoane juridice de drept privat, respectiv de 

asociaţiile agricole ale unităţilor de cult. 

Aşadar, instituind posibile măsuri de natura ajutoarelor de stat, la redactarea prezentei legi 

trebuia avută în vedere necesitatea respectării dispoziţiilor Ordonanţei de urgcnţă nr. 77/2014, 

precum şi a Legii concurenţei nr. 2 1 / 1 996. Astfei, cu titlu de exemplu, propunerea legislativă 

ar B trebuit supusă avizului Consiliului Concurenţei [a se vedea secriunea nr. 3 din OUG nr. 

77/2014 şi art. 25 alin. (1) lit. 1) şi alin. (3) din Legea nr. 21/1996] şi, după caz, supusă notificării 

Comisiei Europene (a se vedea Secţiunea 4 din OUG nr. 77/2014), pouivit art. 2 alin. (1) lit. f) 

din OUG ❑r. 77/2014, ajutotul acordat fără respeetarea procedurilor naţionale şi ale Uniunii 

Europene in domeniul ajutorului de stat Bind ilegal. Astfel, dată Bind materia de reglementare 

a propunerii legislative în discuţie, era obligatoriu să B fost solicieat avizul Consiliului 



Concuren(ei, în vederea efectuării analizei de confonnitate a legii cu dispoziţiile nafionale şi 

europene din materia ajutorului de stat. 

Prin urmare, considerăm că nerespectarea dispoziţiilor OUG nr. 77/2014 şi Legii nr. 

21/1996 determină incăicarea art, I alin. (5) din Constiturie, potrivit căruia „În Rontănia, 

respectarea Constitutiei, a sup•ernatiei sale şi a legilar• este obligatot•ie ", obligaţie aplicabilă 

deopotrivă şi Parlamentutui în opera de legiferare, coroborat cu art. 135 alin. (2) lit, a), potrivit 

căruia „Statul trebuie să asigure (...) protec/ia concurenlei loiale ". 

2. ÎNCĂLCAREA PRINCIPIULUI EGALITĂŢII ÎN FAŢA LEGII 

Potrivit jurisprudenjei constante a Curtii Constituţionale, „principiul egalită{ii in.fala legii, 

consac•tat pt-in art. 16 din Constitufîe, presuptate instituirea unui tratamen£ egal pentru sittta/ii 

in care, in funclie de scopul urrnărit, nu sun! diferite" (a se vedea Decizia iii'. 2/2017, Decizia 

nr. 117/2018 ş.a.), astfel că „situatiile în care se ajlă anumite categorii de persoarre trebuie 

să difere în eseută peadr•u a se justifrca deosebirea de tratantent juridic, jar această deosebire 

de tratament trebuie să se bazeze pe tin criteriu obiectjv şj rational" (a se vedea Decizia nr. 

573/201!, Decizia nr. 366/2014 ş.a.). 

În speţă, învederăm că, pentru a bene6cia măsurile dispuse de prezenta loge, respectiv de 

posibilitatea inilierii unui schimb de terenuri agricole de dimensiuni egale, fără luarea in 

considerate a valoarii de piată a acestora, cu Agentia Domeniilor statului (art. 2 din Lege), 

precum şi de scutirea de la plata impozitului pe vent obţinut din operaiiune (art. 5 din Loge), 

Legea impune ca cerinţă obligatorie ca asociatii să aibă calitatea de unităţi de cult. 

Or, in opinia noastră, diferenta de tratament juridic faţă de celelalte entităii fără SCOp 

lucrativ care desfăŞoară activităji agrieole nu are nicio justificare obiectivă şi ratională, Legea 

instituind, aşadar, un veritabil privitegiu in favoarea asociaiiilor unităţilor de cult. 



Prin urmare, Legea privind comasarea terenuriior agricole deţinute de asocialiile agricole 

constituite de unităţiele de cult încalcă principiul egatităţii în faţa legii, statuat la art. 16 din 

Constitulie. 

3. ÎNCĂLCAREA PRINCIPIULUI CALLTĂŢII LEGIT 

Cu toate că principiul calităţii legii nu este cnunţat în mod expres prin Constituţie, acesta a 

fost recunoscut Şi consacrat prin jurisprudenţa Curţii Constituţionale, care a stabilit că origjnea 

acestuia se regăseşte în art. 1 atm . (5) din Legea fundamentală, potrivit căraia In Rorrrănia, 

respectarea Constituliei, a supremaliei sale şi a legilor este obligatorie". La modul general, s- 

a considerat că legea trebuie să îndeplinească anumite cerinte de claritate şi previzibilitate 

pentru a putea fi respectată de destinatarii săi, în sensttl adaptării corespunzătoare a conduitci 

de către aceştia. 

Prin Decizia nr. 473/2013, Curtea Constituţională a statuat, de principiu, că "orice act 

uonnativ trebuie să iredeplinească anunrite candilii calitative, printr•e acestea numărăndu-se 
previzibilitatea, ceea ce p•esupune că acesta trebuie să fee sufecient de precis şi clar pen6•u a 

pit/ca /'a aplicat; astfel, fornadarea cu a precizie sufrcientă a actului norrnatir pernrite 

persoanela• interesate - care pat apela, .la nerroie, la sfatul unui specialist - să prevadă iutr=o 

măsură rezonabilă, In circutnstanlele spe{ei, consecin/ele cate pot rezulta dintr-un act 

determinat. Desigur, poate să,/ie d fcil să se redacteze [egi de o precizie totală şi a anumită 
supleqe poate chiar să se dovedească de don!, suplele care nu trebuie să afecteze insă 
p•evizibiliratea legit" 

Raportat la cauza de fajă, considerăm că mai mutte dispozilii ate legii nn sun_ suficient 

conturate, generând posibile dubii în interpretare. 

In. primul rând, sintagma „asociaţjj agricole" nu are o consacrarea legală. Astfe], pe de o 

park, învederăm că Legea nr. 36/1991 privjnd societăţile agricole şi aite forme de asociere în 

agricultură reglementează expres doar organizarea şi funcţionarea societăiilor agricole, jar, pc 

de altă parte, deşi, potrivit Ordonaniei nr. 37/2005 privind recunoaştet•ea şi funcţionarea 



grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi 

silvice, grupurilor de producători din domeniul agricot Ii se recunoaşte dreptul de a se organiza 

sub fotmă de asociaţii, acestea vor fr supuse dreptului comun reprezentat de Ordonanţa at 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Deci, legea care face obiectul prezentei sesizări 
introduce o nouă categorie de asociaţii, insă iară a îi reglementa în niciun fel regirnul juridic, 

aspect de natură a crea dificultăţi în a identifica asociaiiile care vor beneficia de prevederile 

sale. 

În al doilea rând, sintagnta „asociaţii (...) ale unităţilor de cult" este lipsită de precizie, 

avănd in vedere că asociaţiile nu sunt susceptibile de a face obiectul dreptului de proprietate. 

Potrivit art. 4 din Ordonanţa nr. 77/2000 „Asocialia este subiectul de drept constinrit de ti-el 

san mai rnulte persoane care, pe barn unei inlelegeri, pun in comun şi jără drepl de restituire 

contribryia ntalerială, cunoştinjele san aportul /or in rmttncă penp•u realizarea tutor activităli 
în irtteres general, at razor colectivităji sau, după caz, In interesul lorpersonal nepatrimonial ". 

Astfel, aportul asociaţilor la constituirea patrimoniului nu le conferă niciun drept patrimonial 

asupra bunurilor asociaţiei, in caz de dizolvare, potrivit art. 60 din OG nr. 77/2000, bunurile 

rămase urrrtând a fi transmise către persoanejuridice de drept privat san de drept public ett scop 

identic sau asemenănător. 

În a] treilea rând, la art. I, folosirea participiului „definut" este improprie, întrucât nu este 

armonizată cu terminologia dreptului civil, aspect de natură a afecta previzibititatea şi claritatea 

normei. În acest seas, consideăm că, potrivit limbajului juridic, prin „deţinere" se în;elege mai 

degrabă aproprierea bunului sub forma detenţiei precare, deşi din ansamblui actului normativ 

ar reieşi că legiuitorul a dorit să aibă în vedere mai degrabă terenurile agricole aflate îir 

proprietatea asociaţiilor agricole ale unităţilor de cult. Prin urmare, nu cste clar dacă sfera de 

aplicare a legii vizează doar terenurile agricole aflate in proprietatea asociaţiilor san se extinde 

şi asupra color aflate în administrarea, concesiunea san folosinţa sa. _ 

In al patrulea rand, la art. 2, considerăm că sintagma „precumt .pi cele dobândite ulterior de 

această asocialie prin dona/ie cde la unitălile de cull" este neclară, nefiind coretată in mod 

corespunzător cu dispoziţiile art. I. Astfel, art. 2 cuprinde o trimitere la tet•enutile prevăzute la 



art. 1, respectiv la terenurile agricole din extravitan delinute de către asocialjile agricole ale 

unitălilor de cult organizate. După cum lesne se poate observa, art. 1 are în vedere bate aceste 

terenuri, indiferent de data sau de modui de dobândire al acestora de către asocialie. Prin 

urmare, menliunea „precum şi cele dobândite ulterior de această asocialie prin donajie de la 

unităjile de cult" este superfluă şi afectează claritatea şi previzibilitatea normei. 

În al cincilea rand, reglementarea art. 4, avănd ca object stabilirea procedurii aplicabile 

schimbului de terenuri, este lacunară şi nu se corelează cu reglementarea contrac7alui de 

schimb din Codul civil. De asemenea, apreciem că ăispozilia antemenlionată nu se corelează 

nici cu dispoziliile Legii nr. 268/2001, care stabilese, printre allele, că Agenlia Domennlor 

Statului exercită in numele statului prerogativele dreptului de proprietate asupm terenurilor cu 

destinalie agricolă aparlinând domeuiului privat al statului, seas în care poate efectua inclusiv 

schimburi de terenud on destinalie agricolă in vederea concesionării sau arendării acestora 

pentru realizarea do exploatatii agricole optime, schimburi admise 4nsă numai în cadrul 

aceluiaşi judel, 

Pt-in urmare, dispoziliile Legii privind comasarea terenurilor agricole delinute de 

asocialiile agricole cons6tuite de unităliele de cult încalcă principiut calitălii legii, statuat la 

art. 1 alin. (5) din Constitulie. 

În considerarea motivelor anterior expuse, solicităm Curtii Constitulionale admiterea 

prezentei sesizări şi declararea Legii privind comasarea terenurilor agricole deliuute de 

asociaiiile agricole constituite de unităliele de cult (PLx 178/2020) ca 8ind 

neconstitulională. 

În drept, no întemeiem sesizarea atât pe dispozilijle art. 133 atm . (3) din Regulamentul 

Camerei Deputalilor, cât şi pe dispoziliile art. 15 aljn (1) şi (2) din Legea nr. 47/1992 privind 

organizarea şi funcponarea Curlii Constitulionale. 

Cu stimă 

În numele iniliatorilor, 

Lider Gmp USR Camera Deputalilor, 

Cătălin SL 
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