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RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru darea in administrarea consiliilor locale a bunurilor 
imobile proprietate private a statului aflate in administrarea Agenfiei Domeniilor 

Statului in care se desfa^oara activitafi de asistenfa sanitar-veterinara

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, discipline, imuniteti §i 
valideri, prin adresa nr. L525/2020, a fost sesizate de Biroul permanent al Senatului in 
vederea dezbaterii §i elaborerii raportului asupra Propunerii legislative pentru darea in 
administrarea consiliilor locale a bunurilor imobile proprietate private a statului aflate 
in administrarea Agenfiei Domeniilor Statului in care se desfe^oare activiteti de 
asistenfe sanitar-veterinara, initiatori Coco§ Vasile - deputat PSD; Dobrice lonela Viorela - 
deputat PSD; lancu lulian - deputat PSD; Jivan Lumini^a-Maria - deputat PSD; Lazar Sorin - 
deputat PSD; Nea^a Eugen - deputat PSD; Ote§anu Daniela - deputat PSD; Pana Adriana- 
Doina - deputat PSD; Roman Florin-Claudiu - deputat PNL; §tetanescu (Pe^a) Eliza-Madalina 
- deputat PSD; Tudor Beatrice - deputat PSD.

Consiliul Legislativ a transmis aviz negativ, intrucat dreptul de administrare a 
bunurilor proprietate private a statului se constituie prin hotarare a Guvemului, potrivit art. 
362 alin. (3) coroborat cu art. 299 din Codul administrativ §i cu art. 867 alin. (1) din Codul 
civil in vigoare. Darea in administrare reprezinta un act de gestiune care tine de competenta 
originara a Guvemului in exercitarea functiei de administrare a proprietalii statului, or, 
Parlamentul nu se poate subroga in competenta originara a Guvemului sau a consiliului 
jude^ean/local/Consiliului General al Municipiului Bucure§ti, dupa caz, de a administra 
proprietatea publica/privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale. Prin urmare, 
menlioneaza Consiliul Legislativ, se incalca principiul separatiei puterilor in stat, prevazut de 
art. 1 alin. (4) din Constitute, §i rolul Parlamentului, prvazut de art. 61 alin. (1) din Legea 
fundamentala.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare trecerea anumitor bunuri imobile 
reprezentand sedii ale circumscripliilor sanitar-veterinare, locuinte de serviciu si anexele 
inseparabile, precum si terenurile aferente, aflate in proprietatea private a statului, din 
administrarea Agentiei Domeniilor Statului, in administrarea consiliilor locale pe a ceror raze 
teritoriaie se regesesc acestea.
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Comisia juridica, pe parcursul a mai multe §edin|e, a analizat propunerea legislativa §i, 
in §edinta din 13 octombrie 2020, a hotarat, cu -unanifflitate/ majoritate de voturi ale 
membrilor prezenti, sa adopte un raport de admitere, cu amendamente admise.

Prin continutul sau normativ, propunerea legislativa lege face parte din categoria legilor 
ordinare §i urmeaza sa fie supusa votului plenului Senatului, impreuna cu raportul de 
admitere, cu amendamente admise, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din 
Constitutia Romaniei, republicata.

Senatul, in aplicarea dispozitiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentals §i ale art. 92 
alin. (7) pet. 2 din Regulaif&ntm Senatului in vigoare, este prima Camera sesizata.

Sejbretar,

liela DanSenator Carmt

I

Intocmit, consilier Camelia Ene
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Anexa la raportul nr. XIX/ 231/ 2020

Amendamente admise

la Propunerea legislativa pentru darea in administrarea consiliilor locale a bunurilor imobile proprietate privata a statului aflate in 
administrarea Agentiei Domeniilor Statului in care se desfa§;oara activitafi de asisten^a sanitar-veterinara

(L525/2020)

Nr.
Motivare/precizariCrt Amendamente admisePropunere legislativa 

L525/2020
-prin insusirea unor observalii §i propuneri din 
avizul Consiliului Legislativ.

Titlul: „Lege privind transmiterea unor 
bunuri imobile destinate activitatilor de 
asistenfa sanitar-veterinara, aflate in 
proprietatea privata a statului, din 
administrarea Agentiei Domeniilor Statului in 
administrarea consiliilor locale, precum si 
pentru abrogarea Ordonanfei de urgenfa a 
Guvernului nr. 89/2004 privind vanzarea 
bunurilor imobile in care se desfasoara 
activitafi de asistenta sanitar-veterinara’’

Titlul: ‘‘Lege pentru darea in administrarea 
consiliilor locale a bunurilor imobile 
proprietate privata a statului aflate in 
administrarea Agentiei Domeniilor Statului in 
care se desfasoara activita^ de asistenta 
sanitar-veterinara”

1.

-prin insusirea unor observatii §1 propuneri din 
avizul Consiliului Legislativ,

Art. 1.
activitatilor de asistenta sanitar-veterinara, 
proprietatea privata a statului, constand in 
sedii ale circumscrip^iilor sanitar-veterinare,

Bunurile imobile destinate2.

Art. 1 Se aproba trecerea sediiJor de 

circumscriptii sanitar-veterinare, locuin^e de 

serviciu $i anexele inseparabile, precum $i a

1



locuinfe de serviciu si anexeie inseparabile, 
precum si terenurile aferente, tree din 
administrarea Agentiei Domeniilor Statului in 
administrarea consiliilor locale pe a caror 
raza teritoriala se afla acestea.

terenurilor aferente, din proprietatea privata a statului 
§i aflate ?n administrarea Agentiei Domeniilor 
Statului, in administrarea consiliilor locale pe raza 

c^ora se afla bunurile imobile respective.

-prin insusirea unor observafii §i propuneri din 
avizul Consiliului Legislativ.

Art. 2. - In termen de 90 de zile de la data 
intrarii in vigoare a prezentei legi, Agenda 
Domeniilor Statului si consiliile locale vor 
incheia protocoale de predare-preluare a
bunurilor imobile prevazute la art 1.

Art. 2. - in termen de 90 de zile de la 
publicarea prezentei legi in Monitorul 
Oficial, Agenda Domeniilor Statului va 
incheia protocoale de predare-preluare a
imobilelor cu consiliile locale.

3.

Nemodificat.4.

Bunurile imobile ce fac obiectul 
prezentei legi nu pot fi instrmnate de catre 

consiliile locale.

Art. 3

-prin insusirea unor observatii §i propuneri din 
avizul Consiliului Legislativ.

Art. 4. - La data intrarii in vigoare a prezentei 
legi, Ordonanfa de urgenta a Guvernului nr. 
89/2004 privind vanzarea bunurilor imobile in 
care se desfa§oara aedvitati de asistenta sanitar- 
veterinara, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 1053 din 12 noiembrie 
2004, aprobata cu modificari §i completari prin 
Legea nr.
completarile ulterioare, se abroga.

Art. 4. - La data publicarii prezentei legi in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Ordonanta 
de Urgenta nr. 89 din 4 noiembrie 2004 
privind vanzarea bunurilor imobile in care se 
desfa§oara aedvitati de asistenta sanitar- 
veterinara, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 1053 din 12 noiembrie
2004, aprobata prin Legea nr. 111 din 3 mai
2005,
ulterioare, se abroga.

5.

modificarile si111/2005, cu
modificarile §i completarilecu
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Amendamentele admise au fost propuse de 
dl.senator Radu Preda, prin insusirea unor 
observa^ii §i propuneri din avizul Consiliului 
Legislativ. S-a urmarit trecerea sediilor de 
circumscriptii sanitar-veterinare, locuintelor 
de serviciu anexelor inseparabile, precum si 
a terenurilor aferente, din administrarea 
Agen^iei Domeniilor Statului, m administrarea 
consiliilor locale pe raza carora se afla 
bunurile respective, pentru o valorificare mai 
eficienta a lor, in contextul in care, in 16 ani, 
OUG nr. 89/2004 nu §i-a produs toate efectele 
anticipate de legiuitorul delegat.

6.
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