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ROMANIA

AVIZ
referitor la propunerea legislativa privind transmiterea unui 
imobil din domeniui public al statului si din administrarea 

Agentiei Domeniilor Statului, in domeniui public al Orasului
Odobesti, judetul Vrancea

Analizand propunerea legislativa privind transmiterea unui 
imobil din domeniui public al statului §i din administrarea Agentiei 

Domeniilor Statului, in domeniui public al Orasului Odobesti, 
judetul Vrancea (b408/15.07.2020), transmisa de Secretarul General 

al Senatului cu adresa nr.XXXV/2945/21.07.2020 si inregistrata la 

Consiliul Legislativ cu nr.D784 din 21.07.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul ait2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, rcpublicata si al art.46(3) 

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

considerente:
I. Propunerea legislativa are ca obiect aprobarea transmiterii 

bunului imobil - teren din domeniui public al statului si din 

administrarea Agentiei Domeniilor Statului in domeniui public al 
orasului Odobesti, judetul Vrancea.

Potrivit Expunerii de motive, pe terenul care face obiectul 

propunerii sunt edificate constructiile in care isi desfasoara activitatea 

Liceul Tehnologic Odobesti, terenul fiind utilizat in baza contractului 

de concesiune nr. 1/2006, incheiat cu Agen^ia Domeniilor Statului,
Totodata, la nivelul administratiei locale, se intentioneaza 

implementarea proiectului privind constructia, dotarea si echiparea 

bazei de practica a Liceului Tehnologic Odobesti iar, pentru a fi eligibil
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m vederea obfinerii finanfarii, solicit^tul trebuie s§ defina drept de 

proprietate sau sa aiba m administrare imobilul respectiv.
Propunerea legislative se incadreaze in categoria legilor ordinare, 

iar in aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) din Constitu|ia Romaniei, 
republicata, prima Camera sesizate este Senatul.

Menjionam cS, prin avizul pe care il emite, Consiliul Legislativ nu 

se poate pronun^a asupra oportuniteiii solutiilor legislative preconizate.
2. Precizam ca, aspecte referitoare la nivelul reglementerilor 

avQnd ca obiect transferuri interdomeniale au fScut obiectul Deciziei 
Cur^ii Constitu^ionale nr.1/2014, in considerentele cSreia se 

precizeaze urmetoarele: ^^Curtea refine incidenfa dispozifiilor art.860 

aUn.(3) din Codul civil §i art.9 alin. (1) din Legea nr.213/1998, cu 

modificdrile §i completarile ulterioare, potrivit cdrora, dacd astfel de 

bunuri formeaza obiectul exclusiv al proprietdfii publice, a statului 

sau unitdfilor administrativ-teritoriale, in temeiul unei legi organice, 
trecerea din domeniulpublic al statului in domeniulpublic al unitdfilor 

administrativ-teritoriale sau invers opereazd numai printr-o 

modificare a legii organice [art.860 alin. (3) teza intdi din Codul civil]. 
In celelalte cazuri, §i anume cdnd bunurile pot aparfine, potrivit 

destinatiei lor (in temeiul criteriului uzului sau interesului public 

national, judefean sau local), iar nu printr-o declaratie expresa a 

legii, fie domeniului public al statului, fie domeniului public al 

unitdfilor administrativ-teritoriale, trecerea din domeniul public al 

statului in cel al unitdfilor administrativ-teritoriale sau invers se face 

in condifiile legii, respectiv art.9 din Legea nr.213/1998, cu 

modificdrile §i completdrile ulterioare, fi anume la cererea consiliului 
judefean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucure§ti sau 

a consiliului local, dupd caz, prin hotdrdre a Guvernului, sau, 
simetric, la cererea Guvernului, prin hotdrdre a consiliului judefean, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucure^ti sau a 

consiliului local... [art.860 alin. (3) teza a doua din Codul civil].
Precizam ce, prin art.597 alin,(2) litm) din Ordonan^a de 

urgent^ a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificerile $i completerile ulterioare, a fost abrogat art.9 din Legea 

nr.213/1998, cu modificerile §i completerile ulterioare, iar prevederile 

din acel articol au fost preluate in art.292 alin.(l) din Ordonan{a de 

urgenje a Guvernului nr,57/2019, fee a fi modificate reglementarea
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privind mecanismul de trecere a bunurilor din domeniul public al 
statului in domeniul public al unei unitatii administrativ-teritoriale.

Astfel, 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 unitati administrativ-teritoriale se 

face la cererea consiliului jude^ean, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului Bucuresti sau a consiliului local al comunei, al orasului 

sau al municipiului, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, inifiata de 

autoritatile prevazute la art.287 lit.a), care au in administrare bunul 

respectiv, daca prin lege nu se dispune altfel.”
De altfel, Curtea Constitutionala, in considerentele Deciziei 

nr,538/2019, precizeaza: „29. ... solutia legislativa cuprinsa in art.9 

alin.(l) dinLegea nr.213/1998, care prevedea ca ’’trecereaunui bun din 

domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati 

administrativ-teritoriale se face prin hotarare a Guvernului”, a fost 

preluata de dispozitiile art.292 alin.(l) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, fiind completata 

cu sintagma „daca prin lege nu se dispune altfel”. Noua prevedere 

legala nu poate fi interpretata decat in conformitate cu Decizia nr.384 

din 29 mai 2019, ... respectiv ca transferul unui bun, care nu 

constitute obiect exclusiv al proprietdtii publice, din domeniul public 

al statului in domeniul public al unei unitafi administrativ-teritoriale 

se va realizaprin hotarare a Guvernului ”
Potrivit aceleiasi decizii: „19,Cu privire la transferul 

interdomenial al bunurilor proprietate publica, Curtea face referire 

la jurisprudenfa sa constanta prin care a statuat interdictia 

reglementdrii unui atare transfer prin lege cu caracter individual ” 

3. Potrivit art.l din cadrul propunerii legislative, imobilul care se 

preconizeaza a fi transmis face parte din domeniul public al statului, 
fiind in administrarea Agentiei Domeniilor Statului, iar din art.3 reiese 

ca acesta ar fi cuprins in inventarul centralizat al bunurilor care 

alcatuiesc domeniul public al statului, fiind prevazut in anexa nr.3 la 

Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului 

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificarile 

si completarile ulterioare.
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Totodata, potrivit art. 112 alin.(2) Legea educatiei nationale 

nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, terenurile 

cladirile unitatilor de educatie timpurie, de invatamant prescolar, 
§colilor primare, gimnaziale si liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri 

de invatamant din cadrul acestora, infiintate de stat, fac parte din 

domeniul public local §i sunt administrate de cdtre consiliile locale.
Referitor la modalitatea de reglementare a transferului 

interdomenial care face obiectul prezentei propuneri legislative, 
intrucat nu a fost identificatd o lege organicd prin care imobilul care 

face obiectul transmiterii sd fi fost declarat obiect exclusiv al 

proprietatii publice a statului^ terenul vizat de prezenta propunere 

legislativd ar trebui transmis prin hotarare a Guvernului, la cererea 

Consiliului Local al Orasului Odobesti, fiind aplicabile dispozitiile 

art.860 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 Ordonan^a 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 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,
Precizam ca, in cuprinsul instrumentului de prezentare §i 

motivare nu se regasesc suficiente elemente din care sa reiasa in mod 

clar faptul ca autoritatea locala in cauza si-a manifestat acordul, printr- 

0 cerere in acest sens, cu privire la transferal in patrimoniul acesteia a 

bunului care fac obiectul prezentei propuneri legislative,.
Avand in vedere cele anterior precizate, in situatia in care nu se 

respecta categoria actului normativ prevazuta de art.292 alin.(l) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019, cu modificarile si 
completarile ulterioare, legea astfel adoptata este susceptibila a 

contraveni principiului separadei si echilibrului puterilor in stat, 
statuat la art.l alin,(4) din Legea fundamentals, precum si principiului 

autonomiei locale, prevazut de art. 120 alin.(l) din Constitutie, 
republicata, Mentionam ca, in acest sens, s-a pronuntat in mod constant
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Curtea Constitutionala^, precum si, recent, prin Decizia nr.384 din 29 

mai 2019, respectiv prin Decizia nr.537 din 25 septembrie 2019.
Nu in ultimul rand, semnalam ca, in modalitatea de reglementare 

preconizata, de transmitere a respectivului teren prin lege, respectiva 

operatiune nu mai poate face obiectul controlului instantelor de 

conteneios administrativ, ceea ce face ca art.52 din Legea ftindamentala 

sa fie inoperant.
4. Mentionam ca, prin continut si obiectul reglementarii, 

propunerea legislativa are caracterul unui act individual.
Semnalam ca, de principiu, legile instituie norme cu caracter 

general, impersonal si cu repetabilitate in aplicare, avand, prin urmare,
caracter normativ,

Spre deosebire de actul normativ, actul individual reglementeaza 

un comportament concret sau rezolva o situatie concreta. Acesta nu 

instituie norme cu caracter de repetabilitate, consumandu-se, de regula, 
intr-o singura aplicare.

Or, prin continutul sau, propunerea legislativa transmisa spre 

avizare face parte din categoria actelor individuate, avand ca obiect 

reglementarea unei opera^iuni juridice care consta in transmiterea 

intuitu personae a unor imobile, determinate concret, din domeniul 

public al statului in domeniul public al unei anumite unitati 

administrativ-teritoriale,
Domeniul de reglementare tine, deci, in cazul de fata, exclusiv de 

competenta Guvernului, nu aParlamentului, care nu se poate substitui 

autoritatii executive in privinta administrarii bunurilor proprietate 

publica. Mentionam ca, in acest sens, s-a pronun|at §i Curtea 

Constitutionala, prin Decizia nr.574 din 16 octombrie 2014, in care a 

retinut ca ca act juridic al Parlamentului, reglementeaza relatii
sociale generate, fiind, prin esenta si fmalitatea ei constitutionala, un 

act cu aplicabilitate generala. Or, in mdsura in care domeniul de

’ A se vedea Decizia nr.600 din 9 noiembrie 2005, publicatS in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 1.060 din 26 noiembrie 2005, Decizia nr. 970 din 31 octombrie 
2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.796 din 22 noiembrie 
2007, Decizia nr. 494 din 21 noiembrie 2013, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.819 din 21 decembrie 2013, Decizia nr.574 din 16 octombrie 
2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.889 din 8 decembrie 2014, 
paragraful 21, sau Decizia nr.777 din 28 noiembrie 2017, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 1011 din 20 decembrie 2017, paragrafele 24 si 25.
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incidenfd a reglementdrli este deternunat concret, data fiind rafiunea 

intuitu personae a reglementdrii, aceasta are caracter individual, ea 

fiind conceputd nu pentru a fi aplicatd unui numdr nedeterminat de 

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

piano, intr-un singur caz, prestabilit fdrd echivod\
6. In subsidiar, se retin urmatoarele observatii de redactare de- 

tehnicS legislative*.
6.1. La art.3, pentru respectarea exigenfelor de tehnica 

legislative, trimiterea la actul normativ prevezute in text va fi 
reformulate, astfel: „anexa nr.3 la Hoterarea Guvernului 
nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 

domeniul public al statului, cu modificarile §i completarile ulterioare”.
A

6.2. In anexa, la tabel, avand m vedere faptul ce se preconizeaze 

transferul interdomenial al unui singur bun imobil, se va elimina prima 

coloane „Nr. crt.l.”

mM
dr. Dragon IG

Bucure^ti
Nr. //^. 0/.

6

Rodi
Rectangle



EVENIMENTE SUFERITE de actui...

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

Ordonanl^ de urgent^ privind Codul administrativ
NotS: Denumirea ‘secretaru) unUdfii admlnlstrallv-terltonale* se 1n)ocuie§te, m cuprfnsul tuturor actelor normative Tn vigoare. cu 
denumirea 'secretarul general al unitdtii administrativ-teritoriale*. Denumirea 'secretarul unitdtii/subdiviziunli administrativ- 
teritoriale' se Tnlocule^te, Tn cuprinsul tuturor actelor normative Tn vigoare, cu denumirea.'secretarul general al 
unitS^i/suMwiiiunii administrativ-teritoriale'. Denumirea ‘secretarul comunei, ora§ului, munlcipiului, judetului*. dupS caz, se 
Tnlocuie$te, Tn cuprinsul tuturor actelor normative Tn vigoare, cu denumirea ‘secretarul general al comunei, al ora$ului, al 
munlcipiului, al judetului‘, dupS caz.

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 urgenja a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

1 introduce lit. c^l) la art. 61 alin. (2)

2 modificari prin O.U.G. nr. 1/2020 li/l. Of. nr. 11/9 Ian. 2020
Ordonanta de urgen^a privind unele masuri fiscal-bugetare 
pentru modificarea $1 completarea unor acte normative

prevederile art. 210 se suspendd pdnd la 1 
ianuarie 2021

3 modificSri prin O.U.G. nr. 44/2020 M. Of. nr. 297/8 apr. 2020
Ordonanfa de urgenfa privind prelungirea mandatelor 
autoritatilor administrafiei publice locale cuprinse Tn perioada 
2016-2020, unele masuri pentru organizarea alegerilor locale 
din anul 2020, precum $i modificarea Ordonantei de urgenta a 
Guvemului 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
Ordonanta de urgenta privind completarea Legii cadastrului §i 
a publicitatil imobiliare nr. 7/1996 pentru modificarea $i 
completarea Ordonan{el de urgenja a Guvemului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ

modified art. 134 alin. (5) lit. a), art. 137 
alin. (1), art. 141 alin. (1) art. 180 alin.
(/);
introduce lit. a_l) ^i a_2) la art. 134 alin.

(5)

5 modific5ri prin D.C.C. nr. 240/2020 M. Of. nr. 504/12 iun. 2020
Oecizia nr. 240 din 3 iunie 2020 referitoare la obieefia de 
neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanfel de 
urgenja a Guvemului nr. 44/2020 privind prelungirea 
mandatelor autoritatilor administratiei publice locale cuprinse 
Tn perioada 2016-2020, unele masuri pentru organizarea 
alegerilor locale din anul 2020, precum $i modificarea 
Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, precum §1 a Ordonantei de urgenta a Guvemului 
nr. 44/2020

admite obieefia de neconstiiufionalitate fi 
constatd cd Legea pentru aprobarea 
Ordonantei de urgenfd a Guvemului nr. 
44/2020 privind prelungirea mandatelor 
autoritdfilor administratiei publice locale 
cuprinse in perioada 2016—2020, unele 
mdsuri pentru organizarea alegerilor 
locale din anul 2020, precum ^i 
modificarea Ordonanfei de urgenta a 
Guvemului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, precum fi Ordonanfa de 
urgentd a Guvemului nr. 44/2020, tn 
ansamblul lor, sunt neconstitufionale

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

modified art. 151 alin. (3)

V-
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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 lun. 2014; Decizia I.C.C.J. nr. 12/2015 - M. Of. nr. 678/7 sep. 2015 (art. 1279 alin. (3) 
teza I §i art. 1669 alin. (1))

repubficare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 505/15 iul. 20111

Lege privind Codul civil

2modific§ri prin L. nr. 60/2012 M. Of. nr. 255/17 apr. 2012
Lege privind aprobarea Ordonan^ei de urgentS a Guvemului 
nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare 
intrSrii In vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codui civii

. modified art. 658

3rectificare M. Of. nr. 246/29 apr. 2013 rectified art. 297 alin. (2) teza a doua
RECTIRCARE

^ modificari prin L. nr. 138/2014 M. Of. nr. 753/16 oct. 2014
Lege pentru modificarea $i completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedurS civiia, precum $i pentru 
modificarea §i completarea unor acte normative conexe

modified art. JJJ2, art. 2445 alin. (1), art. 
2504 alin. (])

s modificari prin O.U.G. nr. 1/2016
Ordonanta de urgent! pentru modificarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedur! civiia, precum a unor acte 
normative conexe

aprobata cu modificari §i L. nr. 17/2017 M. Of. nr. 196/21 mar. 2017 
completari prin

M. Of. nr. 85/4 feb. 2016 modified art. 2445 alin. (1)

6 modificari prin L. nr. 17/2017 M. Of. nr. 196/21 mar. 2017
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgent! a Guvemului 
nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedur! civil!, precum a unor acte normative conexe

modified art. 2445 alin. {])

^admisa exceptle D.C.C. nr. 534/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 842/3 oct. 2018
Decizia nr. 534 din 18 iutie 2018 referitoare la exceptia de 
neconstitutionalitate a dispoziliilor art. 277 alin. (2) §i (4) din 
Codul civil

art. 277 alin. (2) (4) sunt constitufionale 
in mdsura in care permit acordarea 
dreptului de ^edere pe teritoriul statului 
Tom&n, in condi}iile stipulate de dreptul 
european, sofilor- cetdfeni ai statelor 
membre ale Uniunii Europene ^i/sau 
cetdieni ai statelor terje - din cdsdtoriile 
dintre persoane de acela^i sex, incheiate 
sou contractate intr-un stat membru al 
Uniunii Europene
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