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AVIZ
referitor la propunerea legislativa privind trecerea unor imobile 

din proprietatea privata sau publica, dupa caz, a statului in 

proprietatea publica a judetului Bihor si in administrarea 

Consiliului judetean Bihor

Analizand propunerea legislativa privind trecerea unor 

imobile din proprietatea privata sau publica, dupa caz, a statului 

in proprietatea publica a judetului Bihor si in administrarea 

Consiliului judetean Bihor (b392/8.07.2020), transmisa de 

Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/2839/14.07.2020 

si inregistrata la Consiliul Legislativ cu nr.D757 din 14.07.2020

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art,2 alin.l lita) din L^ea nr.73/1993, republicata si al art.46(3) 

din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Legislativ, 
Avizeaza negativ propunerea legislativa, pentru urmatoarele 

considerente:
1. Propunerea legislativa are ca obiect aprobarea trecerii unor 

imobile din proprietatea privata sau publica, dupa caz, a statului in 

proprietatea publica a judetului Bihor si in administrarea Consiliului 

judetean Bihor. Interventia legislativa este argumentata in Expunerea 

de motive prin faptul ca prezent, bunurile vizate sunt intr-o stare 

deplorabila, clddirile in cea mai mare parte sunt nefolosite si in stare 

avansatd de degradare, iar terenurile nemgrijite, stare ce denotd un 

vddit interes din partea autoritdtilor in administrarea cdrora se aflS\ 

Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa face parte 

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

Constitutia Romaniei, republicata, prima Camera sesizata este Senatul.



Mentionam ca, prin avizul sau, Consiliul Legislativ nu se poate 

pronunta asupra oportunitatii solutiilor propuse.
2. Precizam ca, potrivit art.292 alin.(l) din Ordonanta de urgenta 

a Guvernului nr.57/2019 ,,Trecerea unui bun din domeniul public al 

statului in domeniul public al unei unitdti administrativ-teritoriale se 

face la cererea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General 

al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local al comunei, al 

orasului sau al municipiului, dupd caz, prin hotarare a Guvernului, 
initiatd de autoritdtile prevdzute la art287 lit.a), care au in 

administrare bunul respectiv, dacaprin lege nu se dispune altfelP
Referitor la modalitatea de reglementare a transferului 

interdomenial care face obiectul prezentei propuneri legislative, 
raportat la prevederile art.860 alin.(3) teza I din Legea nr.287/2009 

privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, mentionam 

ca nu a fost identificata o lege organica prin care imobilele care se 

preconizeaza a fi transmise sa fi fost declarate obiect exclusiv al 
proprietatii publice a statului.

Semnalam ca in art.286 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se stipuleaza: ^Domeniul public al statului 

este alcatuit din bunurile prevdzute la art. 136 alin. (3) din Constitute, 
din cele prevdzute in anexa nr,2, precum p din alte bunuri care, 
potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public 

nationar.
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Bunurile imobile supuse transferului din domeniul public al 
statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale, 
Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale in domeniul public al judetului Bihor sunt 

mentionate generic in anexa nr. 2 pet. 30 la Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, potrivit caruia 

domeniul public al statului este alcatuit din urmatoarele bunuri: „30. 
terenurile si clddirile in care isi desfasoard activitatea (...) 

ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei 

publice centrale si institutiilepublice subordonate acestora (...)
Intrucat terenurile si cadirile respective nu constituie obiect 

exclusiv al proprietatii publice, in lipsa unei declaratii exprese a legii 

organice, bunurile imobile vizate de prezenta propunere legislativa 

ar trebui transmise prin hotarare a Guvernului, la cererea 

Consiliului judetean Bihor, fiind aplicabile dispozitiile art.860
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alin.(3) teza a Il-a din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 
republicata, cu modificarile ulterioare, potrivit carora transmiterea 

imobilului in cauza se face „in conditiile legii”, recte in conditiile 

art.292 alin.(l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu 

modificarile si completarile ulterioare. Conform acestui alineat, 
,,Trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul 

public al unei unitati administrativ-teritoriale se face la cererea 

consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului 

Bucuresti sau a consiliului local al comunei, al orasului sau al 

municipiului, dupd caz, prin hotdrare a Guvernului,
Precizam ca, in cuprinsul instrumentului de prezentare si 

motivare nu se regasesc suficiente elemente din care sa reiasa in 

mod clar faptul ca autoritatea judeteana in cauza si-a manifestat 

acordul, printr-o cerere in acest sens, cu privire la transferal in 

patrimoniul acesteia a bunului care fac obiectul prezentei 

propuneri legislative.
Astfel cum este subliniat in jurisprudenta constitutionala, 

arhitectura proprietatii publice neexclusive se intemeiaza pe 

dispozitiile art.102 alin. (1) teza fmala si ale art.120 alin. (1) din 

Constitute. In considerentele Deciziei nr.3 84/2019, Curtea 

Constitutionala a retinut ca: „^i in situatia trecerii bunurilor din 

domeniul public al statului m domeniul public al unitdtilor 

administrativ-teritoriale, cu exceptia celor care fac obiect exclusiv al 

proprietatii publice, aceasta nu se poateface prin efectul legii, ci, (...) 

unitdtile administrativ-teritoriale trebuie sd facd o cerere in acest 

sens, adicd sd-si exprime acordul, acestea fiind obligate sd justifice 

temeinic pentru fiecare caz, in note explicative anexate la inventar, 
cresterea sau diminuarea patrimoniului, potrivit art. 14 alin.(4) din 

Ordonanta Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unitdtii 

administrativ-teritoriale, publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei,
A

Partea I, nr.633 din 27 august 2002'\ In aceeasi decizie, Curtea retme
ca inexistenta acordului unitatilor administrativ-teritoriale in ceea 

ce priveste transferul bunurilor in patrimoniul acestora, inclusiv 

al celor din domeniul public reprezinta o incalcare a principiului 

constitutional al autonomiei locale, reglementat prin art.120 alin. (1) 

din Constitute.
3. in ceea ce priveste ipoteza transmiterii dreptului de 

administrare, semnalam ca, potrivit art. 136 alin.(4) din Constitute: 

„Bunurile proprietate publicd sunt inalienabile. In conditiile legii
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organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori 

institutiilor publice sau pot fi concesionate ori inchiriate; de 

asemenea, ele pot fi date in folosintd gratuitd institutiilor de utilitate 

publics’', iar potrivit art.867 din Codul civil: „(I) Dreptul de 

administrare se constituie prin hotarare a Guvernului, a consiliului 

judetean sau, dupd caz, a consiliului local; (2) Autoritdtile prevdzute 

la alin.(l) controleazd modul de exercitare a dreptului de 

administrare".
In jurisprudenta sa‘, Curtea Constitutionala a statuat ca 

^transferal din proprietatea publicd a statului in proprietatea 

publics a unitatilor administrativ-teritoriale, fi in administrarea 

consiliilor judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului 

Bucuresti, nupoate echivala cu operatiunea juridica de constituire a 

dreptului real de administrare, dat fiind faptul cd unitdtile 

administrativ-teritoriale nu pot avea calitatea de subiecte ale 

dreptului de administrare, mtrucdt ele sunt chiar titularele dreptului 

de proprietate publicd. Mai mult, transmitand insusi dreptul de 

proprietate publicd cdtre unitatea administrativ-teritoriald, statul nu 

poate constituif in acelasi timp fi dreptul de administrare in favoarea 

autoritdtilor administratiei publice locale, mtrucdt nu mai este 

titularul dreptului de proprietate publicd corespunzdtor, pe care 

tocmai l-a transmis".
Aceste considerente jurisprudentiale sunt aplicabile si solutiei 

legislative preconizate, astfel incat statul nu poate constitui simultan si 
un drept de administrare pentru Consiliul judetean Bihor, intrucat, 
dupa transmitere, nu mai este proprietarul bunurilor respective. In 

consecinta, un drept de administrare asupra unor bunuri imobile ce 

se vor afla, dupa transfer, in domeniul public al judetului Bihor, va 

trebui constituit potrivit dispozitiilor art.867 alin.(l) din Codul civil, 
prin hotarare a Consiliului judetean Bihor.

Pentru aceste motive, solatia legislative preconizata este 

susceptibila a contraveni dispozitiilor art.136 alin.(4) din Legea 

fundamentala, ce consacra la nivel constitutional modalitatile de 

exercitare a dreptului de proprietate publica,
4. Referitor la bunurile imobile care fac obiectul transferului 

interdomenial prin prezentul proiect, precizam ca anexa nu cuprinde 

suficiente elemente de individualizare a bunului imobil propus a fi

Decizia nr.1/2014 si Decizia nr.384/2019.
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transferal, precum informatii privind suprafata terenului, numarul 

cadastral prin care acesta se identifica, numarul cartii/cartilor flinciare 

in care este inscris, nefiind m acord cu jurisprudenta Curtii 

Constitutionale referitoare la respectarea principiului securitatii 

raporturilor juridice consacrat de art.l alin,(5) din Constitutia 

Romaniei, republicata, referitor la claritatea, precizia 

previzibilitatea legii. Astfel, cu ocazia pronuntarii Deciziei nr.1/2014, 
Curtea Constitutionala a retinut ca ,/igoarea caracteristica normelor 

de tehnicd legislativd impune respectarea unor exigente minimale, in 

vederea asigurdrii legalitdtii mecanismului de transfer reglementat 

prin legea supusd controlului de constitutionalitate, §i anume: 

identificarea precisd a regimului juridic al bunurilor supuse 

transferului, respectiv dacd ele fac parte din domeniul public sau 

privat al statului; indicarea, pentru fiecare bun in parte, a titularului 

dreptului de administrare; individualizarea bunurilor, in sensul 

precizdrii numdrului de carte funciard, inclusiv prin realizarea 

mdsurdtorilor cadastrale in vederea inscrierii imobilelor respective in 

car tea funciard; stabilirea unei valor i de inventar actualizate/reale a 

bunurilor supuse transferului si, in general, utilizarea unui stil clar §i 
concis, propriu operatiunilor juridice reglementate."'

Bucuresti
Nr.
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 555/5 iul. 2019O.U.G. nr. 57/2019
Ordonanla de urgenli privind Codul administrativ

Notd: Oenumirea "secretarul unitdtii administrativ-teritoriale" se Inlocuie^te, Tn cuprinsul tuturor actelor normative in vigoare. cu 
denumirea "secretarul general at unitdt'i administrativ-teritoriale". Oenumirea "secretarut unitStii/subdiviziunii administrativ- 
teritoriale" se Tnlocuie$te. in cuprinsul tuturor actelor normative in vigoare. cu denumirea "secretarul general al 
unitSiii/subdiviziunii administrativ-teritoriale". Oenumirea "secretarul comunei, ora§ului. municipiului, judetuiui", dupd caz, se 
inlocuie^te, in cuprinsul tuturor actelor normative in vigoare. cu denumirea "secretarul general al comunei, al ora$ului. al 
municipiului. al judetului". dupd 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 
Ordonan[a de urgenjs a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

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

2 modificdri prin O.U.G. nr. 1/2020 M. Of. nr. 11/9ian. 2020 prevederile art. 210 se suspends pdnd la I 
OrdonantS de urgent^ privind unele mSsuri fiscal-bugetare $i ianuarie 2021 
pentru modificarea $i completarea unor acte normative

3 modificSri prin O.U.G. nr. 44/2020 M. Of. nr. 297/8 apr. 2020
Ordonant^i de urgent^ privind prelungirea mandatelor 
autoritdtilor administratiei pubtice locale cuprinse in perioada 
2016-2020, unele mSsuri pentru organizarea alegerilor locale 
din anul 2020, precum $i modificarea Ordonanjei de urgen^S a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

, modified art. 151 alin. (3)

^ modifieSri prin O.U.G. nr. 61/2020 M. Of. nr. 381/12 mai 2020 modified art. 134 alin. (5) lit. a), art. 137 
Ordonanta de urgen^S privind completarea Legii cadastrului §i alin. (1), art. 141 alin. (1) ^i art. 180 alin. 
a publicitatii imobiltare nr. 7/1996 $i pentru modificarea §i 
completarea Ordonantei de urgenja a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ

0):
introduce lit. a_l) fi a_2) la art. 134 alin.

(5)

5 modifieSri prin D.C.C. nr. 240/2020 M. Of. nr. 504/12 iun. 2020 admite obiec{ia de neconstitufionalitate ^i
constatd cd Legea pentru aprobarea 
Ordonanlei de urgenfd a Girvernului nr. 
44/2020 privind prelungirea mandatelor 
autoritdiilor administrafiei publice locale 
cuprinse in perioada 2016—2020, unele 

Ordonanlei de urgenia a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul mdsuripentru organizarea alegerilor 
administrativ. precum $i a Ordonanlei de urgenia a Guvernului 
nr. 44/2020

Decizia nr. 240 din 3 iunie 2020 referitoare la obieclia de 
neconstitulionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanlei de 
urgenia a Guvernului nr. 44^020 privind prelungirea 
mandatelor autoritaiilor administraliei publice locale cuprinse 
Tn perioada 2016-2020, unele mdsuri pentru organizarea 
alegerilor locale din anul 2020, precum $i modificarea

locale din anul 2020, precum 
modificarea Ordonanlei de urgenfd a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, precum Ordonanfa de 
urgenfd a Girvernului nr. 44/2020, in 
ansamblul lor, sunt neconstitufionale

6 modificari prin M. Of. nr. 520/17 iun. 2020
Lege privind prelungirea mandatelor autoritaiilor administraliei 
publice locale §i pentru modificarea art. 151 alin. (3) din 
Ordonanla de urgenia a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

L. nr. 84/2020 , modified art. 151 alin. (3)
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EVENIMENTE SUFERITE de actui...

M. Of. nr. 511/24 iul. 2009L. nr. 287/2009
Lege privind Codul civil

(V. D.I.C.C.J. nr. 4/2013 - M. Of. nr. 226/19 apr. 2013 (art. 396 - 404); D.I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 283/17 apr. 2014; 
D.I.C.C.J. nr. 2/2014 - M. Of. nr. 411/3 iun. 2014; Decizia I.C.C.J. nr. 12/2015 - M. Of. nr. 678/7 sep. 2016 (art. 1279 alin. (3) 
teza I $i art. 1669 alin. (1)}

IM. Of. nr. 505/15 iul. 2011republicare cu 
renumerotare

1

Lege privind Codul civil

1m. Of. nr. 255/17" apr. 2012'

Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentS a Guvernului 
nr. 79/2011 pentru reglementarea unor mSsuri necesare 
intrdrii In vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

*12 modificSri prin L. nr. 60/2012 . modified art. 658

[m. Of. nr. 246/29 apr. 20133jrectificare rectified art. 297 alin. (2) teza a doua
RECTIFICARE

|M. Of. nr._753/16 oct. 2014
Lege pentru modificarea $i completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedure civild, precum $i pentru 
modificarea $i completarea unor acte normative conexe

^imodificari prin L. nr. 1_38/20J4 \ modified art. 1112, art. 2445 alin. (1), art. 
2504 alin. (I)

®!n?pdificari pj[n _ ' aU.G. nr.’ 1/20'l6' ^ ' J “m. Of. nrj85/4 feb^ioVo ^
Ordonan^d de urgen(d pentru modificarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedurS civilS, precum §i a unor acte 
normative conexe

aprobata cu modifieSri §i L. nr. 17/2017 
completdri prin

■ 1^modified art. 2445 alin. (1)

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017

6[modifiCciri prin L. nr. 17/2017 M-. Oil"’. .196/21 mar. 2017
Lege privind aprobarea Ordonan(ei de urgent^ a Guvernului 
nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedure civild, precum $i a unor acte normative conexe

^modified art. 2445 alin. (1)

1 ^dmis§ exceptje D.C.c' nr. 534/2p'l 8" '] {M. Of" nr. W2/3 od, 2018"^
de neconst. prm_j Decizia nr. 534 din 18 iulie 2018 referitoare la exceptia de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 277 alin. (2) $i (4) din 
Codul civil

_ art. 277 alin. (2) §i (4) sxint constitufionale 
in mdsura in care permit acordarea 
dreptului de ^edere pe teritoriul statiilui 
romdn, in condi(iile stipulate de dreptul 
european, sofilor- cetd(eni ai statelor 
membre ale Uniunii Europene fi/sau 
cetafeni ai statelor ter\e - din cdsdtoriile 
dintre persoane de acelafi sex, incheiate 
sau contractate intr-un stat membru al 
Uniunii Europene
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