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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT

Comisia pentru constituţionalitate Comisia pentru transporturi şi infrastructură

Nr.LXVin/1430/25.01.2021 Nr.LXXI/29/19.01.2021

RAPORT COMUN
asupra Legii privind transferul cu titlu gratuit, al pachetului integral de 

acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional 

Timişoara-Traian Vuia"- S.A. din proprietatea privată a statului şi din 

administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor în 

proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş şi, respectiv, 

în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului

Timişoara

(L429/2020)

în conformitate cu prevederile art.152 alin.(l) şi (2) din Regulamentul 

Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 

constituţionalitate şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură, prin adresa 

nr.L429/2020 din 9 noiembrie 2020, au fost sesizate de către Biroul permanent al 

Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun asupra Legii 

privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la

Societatea -Naţională_"Aeroportul^Internaţional Timişoara-Traian Vuia"- 5.A. din

proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, 

Infrastructurii şi Comunicaţiilor în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Timiş şi, respectiv, în proprietatea privata şi în administrarea Consiliului Local



al Municipiului Timişoara, ca urmare a Deciziei Curţii Constituponale nr.724 din 7 

octombrie 2020.

Propunerea legislativă are ca obiect aprobarea transferului, cu titlu gratuit, al 

pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională „Aeroportul 

Internaţional Timişoara - Traian Vuia” - S.A. din proprietatea privată a statului şi din 

administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor în 

proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş şi, respectiv, în 

proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Curtea Constituţională, prin Decizia nr.724 din 7 octombrie 2020, a admis 

obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea privind transferul, cu titlu 

gratuit, al pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională 

"Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia''- S.A. din proprietatea privată a 

statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi 

Comunicaţiilor în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Judeţean Timiş 

şi, respectiv, în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Timişoara, este neconstituţională în ansamblul său.
în motivarea obiecţiei de neconstituţionalitate, Guvernul susţine că "instituirea prin 

lege a unor măsuri de transfer al acţiunilor din proprietatea statului în proprietatea 

privată locală poate să întrunească elementele pe care Curtea Constituţională le are în 

vedere în jurisprudenţa sa constantă cu privire la necesitatea ca legea să constituie un 

act de reglementare generală, ceea ce nu include operaţiunile punctuale, precum cea 

preconizată. în acest sens, arată că reglementarea prin lege a unor operaţiuni 

punctuale a fost calificată de către instanţa de contencios constituţional ca realizare a 

unor acte individuale sub titulatura de lege, ceea ce nu corespunde finalităţii 

constituţionale a reglementării prin lege, cu consecinţa încălcării dispoziţiilor art. 1 

alin. (4) din Constituţie.”

în şedinţele din 19 şi 25 ianuarie 2021, Comisia pentru'constituţionalitate şi 

Comisia pentru transporturi şi infrastructură au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

adopte raport comun de respingere a legii.
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Prin Decizia nr.724/2020, Curtea Constituţională a constatat 

neconstituţionalitatea în integralitate a legii pentru următoarele considerente:

în jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că legea, ca act juridic al Parlamentului, 

reglementează relaţii sociale generale, fiind, prin esenţa şi finalitatea ei 

constituţională, un act cu aplicabilitate generală. Prin definiţie, legea, ca act juridic de 

putere, are caracter unilateral, dând expresie exclusiv voinţei legiuitorului, ale cărei 

conţinut şi formă sunt determinate de nevoia de reglementare a unui anumit domeniu 

de relaţii sociale şi de specificul acestuia. Or, în măsura în care domeniul de incidenţă a 

reglementării este determinat concret, dată fiind raţiunea intuitu personae a 

reglementării, aceasta are caracter individual, ea fiind concepută nu pentru a fi 

aplicată unui număr nedeterminat de cazuri concrete, în funcţie de încadrarea lor în 

ipoteza normei, ci, de plano, într-un singur caz, prestabilit fără echivoc.

în speţă. Curtea a arătat faptul că "sesizarea de neconstituţionalitate se refera Ia 

un act normativ prin care se realizează transferul, cu titlu gratuit, al pachetului de 

acţiuni ce alcătuiesc capitalul social al unei societăţi naţionale, la care statul este 

acţionar majoritar (80%), în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Timiş şi, respectiv, în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local 

ol Municipiului Timişoara. în acest context. Curtea apreciază ca fiind relevante 

considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 574 din 16 octombrie 2014, precitată, 

prin care instanţa de contencios constituţional, analizând o situaţie similară celei din 

prezenta cauză, a reţinut că "de lege lata, nu este posibil un transfer cu titlu gratuit al 

acţiunilor deţinute de stat la companii naţionale, acesta realizându-se doar în cadrul 

unui proces de privatizare, prin vânzare."

Curtea a mai reţinut că vânzarea de acţiuni sau trecerea cu titlu gratuit a 

acestora în proprietatea privată a unei unităţi administrativ - teritoriale reprezintă un 

act de dispozifie cu privire Ia capitalul social al societăţii, care nu ţine de competenţa de 

legiferare a Parlamentului, ci de cea de administrare a bunurilor proprietate 

publică/privată a statului, care aparţine, în mod exclusiv, Guvernului.

Curtea constată că exercitarea dreptului de dispoziţie asupra unui pachet de 

acţiuni deţinut de stat la Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara -
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Traian Vuia" • S.A., operaţiune Juridică ce se circumscrie domeniului de reglementare a 

actelor cu caracter infralegal, administrativ, nu corespunde finalităpi constituţionale a 

activitapi de legiferare, care presupune reglementarea unei sfere cât mai largi de relaţii 

sociale generale, în cadrul şi în interesul societăţii."

în consecinţă, Curtea Constituţională a constatat că actul normativ supus 

controlului constituţional contravine dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Constituţie, 

referitoare la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat. Parlamentul intrând 

în sfera de competenţă a autorităţii executive, singura autoritate publică cu atribuţii în 

organizarea executării legilor, prin adoptarea actelor cu caracter administrativ.

Curtea a arătat în jurisprudenţa sa că "situapa determinată de constatarea 

neconstituţionalităpi legii în ansamblul său [...] are efect definitiv cu privire la acel act 

normativ, consecinţa fiind încetarea procesului legislativ în privinţa respectivei 

reglementări".

Faţă de considerentele cuprinse în decizia menţionată, membrii celor două 

comisii au hotărât să adopte raportul de respingere a legii. Parlamentului revenindu-i 

obligaţia de a constata încetarea de drept a procesului legislativ cu privire la aceasta.
în conformitate cu prevederile alin.(4) al art.147 din Constituţie, deciziile Curţii 

Constituţionale sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor, de la data 

publicării lor în Monitorul Oficial al României.

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.63 din 

Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul 

Ionel Scrioşteanu, secretar de stat, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.

în consecinţă, cu majoritate de voturi. Comisia pentru constituţionalitate şi 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură supun spre dezbatere şi 
adoptare, plenului Senatului, raportul comun de respingere a Legii privind 

transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni deţinut de stat la 

Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara-Traian Vuia''- S.A. din 

proprietatea privată'a statului şrdin administrarea Ministerului Transporturilor, 

Infrastructurii şi Comunicaţiilor în proprietatea privată şi în administrarea
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Consiliului Judeţean Timiş şi, respectiv, în proprietatea privată şi în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

în raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor 

ordinare şi urmează a fi supusă votului plenului Senatului, potrivit art.76 alin.[2) din 

Constituţia României, republicată.

Potrivit art.75 alin.(l) din Constituţie şi art.92 alin.(7] pct.l din Regulamentul 

Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, legea urmează a fi dezbătută de 

Senat în calitate de primă Cameră sesizată.

Preşedinte,Preşedinte,

Senator lon-Cristinel RUJAN Senator Toma-Florin PETCU

Secretar, 'ecretar.

Senator Cristian-Augustin NICULESCU-ŢÂGÂRLAŞ Senator Mgrius RODEA
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