
ROMANIA

•iroul pemacod-. z:/*
iJ .of.:tjjyyl

g^^^SSSSSSSS^S^^SSSSUUr
tmnsm

••Mf
23iL&i^

m

AVIZ
referitor la propunerea legislativa privind transferal, cu fitlu 

gratuit, al pachetului integral de actiuni de^inut de stat la 

Societatea Nationala „Aeroportul International Timisoara - 

Traian Vuia” - S.A. din proprietatea privata a statului §i din 

administrarea Ministerului Transporturilor in proprietatea 

privata ?i in administrarea Consiliului Judetean Tini4 si, 
respectiv, in proprietatea privata §i in administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Analizand propunerea legislativa privind transferal, cu titlu 

gratuit, al pachetului integral de actiuni de^inut de stat la 

Societatea Na^ionala „Aeroportul International Timii^oara - 

Traian Vuia” - S.A, din proprietatea private a statului §i din 

administrarea Ministerului Transporturilor in proprietatea 

privata ^i in administrarea Consiliului Judetean Timis $1, 
respectiv, in proprietatea private §i in administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Timisoara (nr.b347/24.06.2020), transmisa de 

Secretarul General al Senatului cu adresa nr,XXXV/2656/29.06.2020 

inregistrata la Consiliul Legislativ cu nr.D687 din 30.06.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul ait2 alin.1 liLa) din Legea nr.73/1993, nepublicata al ait46(2) 

din Regulamentul de organizare fiinctionare a Consiliului Legislativ, 
Avizeaza favorabil propunerea legislative, cu urmatoarele 

■ observatii §i propuneri:
1. Propunerea legislativa are ca obiect aprobarea transferului, cu 

titlu gratuit, al pachetului integral de actiuni detinut de stat la 

Societatea Nafionala „Aeroportui International Timi§oara - Traian 

Vuia” - S.A. din proprietatea privata a statului §i din administrarea 

Ministerului Transporturilor in proprietatea privata in administrarea 

Consiliului Jude{ean Timi§ §i, respectiv, in proprietatea privata §i in 

administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.



Interventia legislativa este argumentat^ in Expunerea de motive 

prin faptul c§ .^eroportul Internafional Timisoara - Traian Vuia, 
dupd fmalizarea crizei economice, poate reprezenta o sursd 

importantd de venituri pentru judef, iar autoritafile administrative 

locale la rdndul lor, trebuie sd se implice financiar pentru dezvoltarea 

§i modernizarea aeroportului precum ^i pentru extinderea numdrului 
de curse aeriene comerciale de pasageri §i mdrfuri, astfel meat 

aceastd sinergie de interese comune sd se restrdngd pozitiv asupra 

cetdfenilor din regiunea de vesf\
Prin confinutul sSu normativ, propunerea legislativa face parte 

din categoria legilor ordinare, iar m aplicarea art.75 alin.(l) din 

Constitufia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este Senatul.
2. In ceea ce prive§te categoria actului normativ prin intermediul 

caruia pot fi instituite reglementari de natura celor cuprinse m 

propunerea legislativa analizata, precizam ca prezenta modalitate de 

reglementare este de natura a contraveni dispozi^iilor art.l alin.(4) 

din Constitufie, referitor la principiul separatiei echilibrului 

puterilor in stat, fiind susceptibila de critici de neconstitu{ionaIitate 

pe motiv ca Parlamentul intra in sfera de competenja a autoritafii 
executive, singura autoritate publica cu atributii in organizarea 

executarii legilor, prin adoptarea actelor cu caracter administrativ, 
viciu care afecteaza legea in ansamblu.

In acest sens, mentionam ca, intr-o situafie similara, prin Decizia 

nr.574 din 16 octombrie 2016, Curtea Constitutionaia a admis 

exceptia de neconstitulionalitate ridicata direct de Avocatul Poporului 

§i constata ca Legea nr. 216/2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a 

unui pachet de 1.369.125 de acliuni delinute de stat la Compania 

Na^ionala "Administralia Porturilor Maritime" - S.A. Constanfa, 
reprezentand 20% din capitalul social, catre Consiliul Local al 
Municipiului Constanta este neconstitulionaia, in ansamblu.

In considerentele deciziei referite mai sus, Curtea 

Constitufionala a rejinut ca, .potrivit jurisprudenfei sale (Decizia nr.l 

din 10 ianuarie 2014, puhlicatd in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea 1, nr.l23 din 19 februarie 2014, paragraful 146), vdnzarea de 

actiuni sau trecerea cu titlu gratuit a acestora in proprietatea privatd 

a unei unit&fi administrativ-teritoriale, cum este §i cazul de fafd, 
reprezintd un act de dispozifie cu privire la capitalul social al 
societdfii, care nu tine de competenfa de legiferare a Parlamentului, 
ci de cea de administrare a bunurilor proprietate publicd/privatd a 

statului, care aparfine, in mod exclusiv, GuvernuluiP
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Totodat^ in acest context, Curtea a retinut ca Jegea, ca act 

juridic al Parlamentului, reglementeazd relatii sociale generate, 
fiind, prin esenfa §i finalitatea ei constitufionald, un act cu 

aplicabilitate generala. Or, in mdsura in care domeniul de incidenfd a 

reglementdrii este determinat concret, data fiind ratiunea intuitu 

personae a reglementdrii, aceasta are caracter individual, ea fiind 

conceputd nu pentru a fi aplicatd unui numdr nedeterminat de 

cazuri concrete, in functie de incadrarea lor in ipoteza normei, ci, de 

piano, intr-un singur caz, prestabilit fdrd echivoc'\
Aplicand aceste considerente de principiu la respectiva cauza, 

Curtea a refinut ch Jegea supusd controlului de constitufionalitate are 

un veritabil caracter individual, fiind adoptatd nu in vederea aplicdrii 
unui numdr nedeterminat de cazuri concrete, ci intr-un singur caz 

prestabilit, respectiv pentru transmiterea pachetului de actiuni detinut 

de stat, reprezentat de Ministerul Transporturilor, cdtre Municipiul 
Constanta, reprezentat de Consiliul Local Insd exercitarea dreptului 

de dispozitie asupra unui packet de acfiuni definut de stat la 

Compania Nafionald "Administrafia Porturilor Maritime’' - S.A. 
Constanfa, operafiune juridicd ce se circumscrie domeniului de 

reglementare a actelor cu caracter infralegal, administrativ, nu 

corespunde finalitdtii constitufionale a activitdfii de legiferare, care 

presupune reglementarea unei sfere cat mai largi de relafii sociale 

generale, in cadrul §i in interesul societdfii Din aceasta perspectivd, 
Curtea retine ca actul normativ criticat este de naturd a contraveni 
dispozitiilor art.l alin,(4) din Constitutie referitor la principiul 

separatiei fi echilibrului puterilor in stat, Parlamentul intrdnd in 

sfera de competentd a autoritatii executive, singura autoritate 

publica cu atributii in organizarea executdrii legilor, prin adoptarea 

actelor cu caracter administrative
A

In consecint^ Curtea a retinut ca Jegiuitorul, fie originar sau 

delegat, nu are competen(a de a realiza, printr-un act normativ de 

reglementare primard, transferal intuitu personae fi cu titlu gratuit 

a actiunilor aflate in proprietatea privatd a statului cdtre unitdtile 

administrativ-teritoriale, dar are, in schimb, posibilitatea de a 

reglementa, printr-o lege-cadru, regulile, procedurile fi condifiile in 

care Guvernul sd poatd realiza un transfer cu titlu oneros cdtre 

unitdtile administrativ-teritoriale, cu respectarea dispozifiilor art.l 

alin.(4), art.44 fi art. 135 din Constitufie.^'
3. Semnalam ca solufia legislativa preconizata la art.l alin.(l), 

care vizeaza transmiterea dreptului de proprietate al statului asupra
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pachetului de acfiuni pe care acesta ii detine la Societatea Nationala 

„Aeroportul International Timi§oara-Traian Vuia“ - S.A. catre 

consiliul judefean Timi§ §i, respectiv, catre consiliul local al 
municipiului Timisoara, este de natura a incalca dreptui de 

proprietate a! statului §i al unitafilor administrativ-teritoriaie, 
astfel cum este prevazut in art.136 a!in.(2) din Constitu^ia 

Romaniei, republicatl
Totodat^ este afectat statutui juridic de autoritate 

administrative a consiliului local, astfel cum acesta este reglementat 

la art.121 alin.(2) din Constitutie §i la art. 105 alin.(l) din Ordonanfa 

de urgen^a a Guvernului nr,57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, mtrucat consiliile locale, in 

calitate de autoritati deliberative ale administratiei publice locale, nu 

sunt persoane juridice §i, in consecin^a, neavand patrimoniu propriu, 
nu pot fi titulare de drepturi §i obligalii. In schimb, potrivit art.96 

alin.(l) din Codul administrativ, unitalile administrativ-teritoriaie au 

personalitate juridic^, capacitate juridica deplina §i patrimoniu
propriu.

Prin urmare, transmiterea dreptului de proprietate asupra 

pachetului de acfiuni definut de stat, prin Ministerul Transporturilor, 
trebuie facuta catre judetul Timi§ §i, respectiv, catre municipiului 

Timisoara, iar nu catre consiliul jude{ean Timi§, respectiv catre 

consiliul local al municipiului Timisoara.
Pe de alta parte, potrivit legislaliei in vigoare, respectiv 

Ordonania de urgen^a a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea 

societa^ilor comerciale, cu modificarile §i completarile ulterioare §i 
Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea 

privatizarii, cu modificarile §i completarile ulterioare, transferul, cu 

titlu gratuit, al acfiunilor definute de stat la Societatea Nafionala 

“Aeroportul International Timi§oara-Traian Vuia“ - S.A. nu este 

posibil, acesta putandu-se realiza doar in cadrul unui proces de 

privatizare, prin vanzare. Menfionam ca aceste aspecte au fost refinute 

de Curtea Constitufionala, in considerentele Deciziei nr.574 din 16 

octombrie 2014.
Totodata, semnalam ca in paragraful 185 din Decizia nr.l din 10 

ianuarie 2014, Curtea Constitufionala a retinut ca mecanismul de 

transmitere a proprietafii unor bunuri din domeniul privat al statului in 

domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriaie, prin
efectul legii §i f&ra existenta acordului unitatilor administrativ- 

teritoriaie, reprezinta o medicare a principiului constitufional a!
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autonomiei locale, reglementat prin art 120 alin.(I) din Constitufie, 
care prive§te atdt organizarea funcfionarea administrafiei publice 

locale, cat gestionarea, sub propria responsabilitate, a intereselor 

colectivitafilorpe care autoritdfile publice le reprezintdl\
4. Referitor la ipoteza juridica a transmiterii actiunilor din 

administrarea Ministerului Transporturilor in administrarea consiliului 
jude^ean Timi^ §i. respectiv, in administrarea consiliului local al 
municipiului Timisoara, preconizatS la art.l a]in.(l), menfion^ cS, 
prin Decizia nr.l din 10 ianuarie 2014, Curtea Constitutionals a retinut 

ca ^transmifdnd insu^i dreptul de proprietate publicd cdtre unitatea 

administrativ-teritoriald, statul nu poate constitui, in acela§i timp §i 
dreptul de administrare in favoarea autoritdfilor administrafiei 
publice locale, intrucdt nu mai este titularul dreptului de proprietate 

publicd corespunzdtor, pe care tocmai l-a transmis'\
5. Precizam ca, potrivit prevederilor art.25 lit.m) din Ordonanta 

de urgenfa a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificSrile §i completSrile ulterioare, Guvernul „asigura 

administrarea proprietafUpublice ^iprivate a staiuluP. 0 dispozi^ie 

identicS o regSseam ^i in art. 11 lit.m) din Legea nr.90/2001 privind 

organizarea §i functionarea Guvernului RomSniei §i a ministerelor, act 

normativ abrogat prin Codul administrativ.
MentionSm ca, de lege lata, sunt numeroase hotarari de Guvern 

avand ca obiect de reglementare transferal unor pachete de actiuni, 
dintre care amintim, cu titlul de exemplu:

a) HotSrarea Guvernului nr.822/2002 privind transferal, cu titlu 

gratuit, al pachetului integral de acfiuni al Societafii Comerciale 

"Termocor" - S.A. Corabia in proprietatea privata a ora?ului Corabia, 
judetul Olt;

b) HotSrarea Guvernului nr.2294/2004 privind aprobarea 

transferului pachetului de acfiani definut de Societatea ComercialS 

Filiala "Institutul de Cercetari §i Modernizari Energetice - 

ICEMENERG" - S.A. Bucure§ti la Societatea ComercialS Filiala 

"ICEMENERG-SERVICE" S.A. Bucure§ti cStre Compania 

Nationals de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.;
c) HotSrarea Guvernului nr.575/2005 privind transferul 

pachetului de actiuni definut de stat la Societatea ComercialS 

"Romplumb" - S.A. din administrarea Autoritatii pentru Valorificarea 

Activelor Statului in administrarea Ministerului Economiei §i 
Comertului;
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d) Hot^area Guvemului nr.47/2007 privind transferul, cu titlu 

gratuit, al pachetului integral de acfiuni la Societatea Comerciala 

"Uzina de Agent Termic Alimentare cu Apa" - S.A. Motru din 

proprietatea privata a statului §i din administrarea Autorita^ii pentru 

Valorificarea Activelor Statului in proprietatea private a municipiului 

Motru, jude^ul Gorj, §i in administrarea Consiliului Local Motru;
e) Hotar§rea Guvemului nr.43/2013 privind aprobarea 

transferului pachetului de acfiuni de^inut de stat la societatea "Biroul 
de Turism pentru Tineret (B.T.T.)" - S.A. Bucure§ti, din administrarea 

Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului in administrarea 

Ministerului Tineretului §i Sportului;
6. Semnal^ ca textul propunerii legislative poate fi imbunatafit 

§i din punctul de vedere al respectarii normelor de tehnica legislativa, 
astfel:

a) la titlu, este necesarS eliminarea atat a cuvantului Jntegrar, 
care este superfluu, cat §i a referirii la transferul pachetului de acfiuni 
din administrarea Ministerului Transporturilor in administrarea 

consiliului jude^ean Timi§ §i, respectiv, in administrarea consiliului 

local al municipiului Timisoara, aceasta din urm^ observafie fiind 

valabila ^i pentm art.l alin.(l).
b) la art.l alin.(2), pentru un spor de rigoare in exprimare, 

sintagma „Consiliului Judefean Timi? §i Consiliului Local al 
Municipiului Timisoara exercita” trebuie inlocuita cu sintagma 

„Cons]nul Judefean Timi§ §i Consiliul Local al Municipiului 
Timisoara exercita”.

c) la art.2, pentru unitate terminologies cu alte acte normative 

similare, propunem inlocuirea conjunefiei „§i” din sintagma „Predarea
preluarea” cu semnul grafic

mpmm
dr. Drago§'p£

Nr.
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 555/5 iul. 2019O.U.G. nr. 57/2019

Ordonania de urgenla privind Codul administrativ
NotS: Oenumirea "secretarul unitdtii administrativ-teritoriale" se lnlocuie$te, In cuprinsul tuturor actelor normative ?n vigoare, cu 
denumirea "secretarul general al unrtStii administrativ-teritoriale". Oenumirea "secretarul unitStii/subdiviziunii administrativ- 
teritoriale" se tnlocuie§te, In cuprinsul tuturor actelor normative tn vigoare. cu denumirea "secretarul general al 
unitStii/subdiviziunii administrativ-teritoriale". Denumirea "secretarul comunei, ora$ului, municipiului, judetului", dupS caz, se 
Tnlocuie§te, Tn cuprinsul tuturor actelor normative in vigoare, cu denumirea "secretarul general al comunei. al orafului. al 
municipiului, al judetului", dupS caz.

1 completat prin O.U.G. nr. 63/2019 M. Of. nr. 745/12 sep. 2019
Ordonantd de urgent^ pentru completarea art. 61 alin. (2) din 
Ordonanja de urgen^S a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

introduce lit. c_l) la art. 61 alin. (2)

2 modificSri prin O.U.G. nr. 1/2020 M. Of. nr. 11/9ian. 2020
Ordonan^S de urgen^S privind unele mSsuri Rscal-bugetare $i 
pentru modificarea $i completarea unor acte normative

prevederile art. 210 se suspenda pand la 1 
ianuarie 2021

3 modificSri prin O.U.G. nr. 44/2020 M. Of. nr. 297/8 apr. 2020
Ordonan^d de urgen^S privind prelungirea mandatelor 
autoritStilor administratiei publice locale cuprinse in perioada 
2016-2020, unele mdsuri pentru organizarea alegerilor locale 
din anul 2020, precum $i modificarea Ordonantei de urgen^d a 
Guvemului nr. 57^019 privind Codul administrativ

modified art. 151 alin. (5)

modifieSri prin O.U.G. nr. 61/2020 M. Of. nr. 381/12 mai 2020
Ordonan^d de urgen^d privind completarea Legii cadastrului §i 
a publicitdtii imobiliare nr. 7/1996 §i pentru modificarea §i 
completarea Ordonan^ei de urgen(d a Guvemului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ

modified art. 134 alin. (5) lit. a), art. 137 
alin. (1), art. 141 alin. (l)^iart. 180 alin.

0):
introduce lit. a_}) ^i a_2) la art. 134 alin.

(V

5 modific§fi prin D.C.C. nr. 240/2020
Decizia nr. 240 din 3 iunie 2020 referitoare la obiectia de 
neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonantei de 
urgent^ a Guvemului nr. 44/2020 privind prelungirea 
mandatelor autoritdtilor administratiei publice locale cuprinse 
Tn perioada 2016-2020, unele mdsuri pentru organizarea 
alegerilor locale din anul 2020, precum §i modificarea 
Ordonantei de urgent^ a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, precum §i a Ordonantei de urgent^ a Guvemului 
nr. 44/2020

M. Of. nr. 504/12 iun. 2020 admiie obieclia de neconstituf ionalitate 
constatd cd Legea pentru aprobarea 
Ordonantei de urgenfd a Guvemului nr. 
44/2020privind prelungirea mandatelor 
autorildfilor administratiei publice locale 
aiprinse in perioada 2016—2020, unele 
mdsuri pentru organizarea alegerilor 
locale din anul 2020, precum f / 
modificarea Ordonantei de urgentd a 
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, precum f / Ordonanta de 
urgentd a Guvemului nr. 44/2020, in 
ansamblul lor, sunt neconstitutionale

e modifieSri prin L. nr. 84/2020 M. Of. nr. 520/17 iun. 2020
Lege privind prelungirea mandatelor autoritStilor administratiei 
publice locale $i pentru modificarea art. 151 alin. (3) din 
Ordonanta de urgentS a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

modified art. 151 alin. (3)
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 363/28 mai 2007H.G. nr. 473/2007
Hotarare privind transferal, cu titlu gratuit, al pachetufui integral de actiuni la Societatea Comerciala 
"Uzina de Agent Termic §i Alimentare cu Apa" - S.A. Motru din proprietatea private a statului §i din 
administrarea Autoritaiii pentru Valorificarea Activelor Statului In proprietatea privata a municipiului 
Motru, judetui Gorj, §i m administrarea Consiliului Local Motru
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