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PARLAMENTUL ROMANIEI 

SENAT

Domnului Secretar General Ciprian BUCUR

Stimate domnule Secretar General,

Referitor la adresa dumneavoastra nr. XXXV 579/04.02.2021, inregistrata la Consiliul 

Economic §i Social cu nr. 1508/09.02.2021, va transmitem, alaturat, punctele de vedere 

exprimate de partile reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i Social referitoare la 

propunerea legislativa privind transmiterea unui teren aflat in administrarea Ministerului 

Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si in concesiunea Campaniei Nationale 

de Cai Ferate C.F.R.-S.A., din domeniul public al statului in domeniul public al 

Municipiului Campina (b3/l2.01.2021).

Cu deosebita consideratie.

Pre^edinte, 
Bogdan SIMIO
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referitoare la propunerea legislativa privind transmiterea unui teren aflat m 

administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructure si 

Comunicatiilor si in concesiunea Campaniei Nationale de Cai Ferate C.F.R.- 

S.A., din domeniul public al statului in domeniul public al Municipiului

Campina (b3/12.01.2021)

1
PUNCTE DE VEDERE

in temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic si Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare, Consiliul Economic si Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative privind transmiterea unui teren aflat in 

administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor §i in concesiunea 

Campaniei Nationale de Cai Ferate C.F.R.-S.A., din domeniul public al statului in domeniul 

public al Municipiului Campina (b3/12.01.2021).

in temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare §i functionare, in sedinta din data de 18.02.2021, 

desfa§urata online, conform prevederilor Hotararii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

Elotararea Plenului nr.52/14.05.2020, partile reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i 

Social §i-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:

a) reprezentantii partii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de 

act normativ;

b) reprezentantii partii sindicale au votat pentru avizarea FAVORABILA a proiectului de 

act normativ;

c) reprezentantii asociatiilor §i fimdatiilor neguvemamentale ale societatii civile au votat 

pentru avizarea NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarea

motivare:
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• trecerea din domeniul public al statului in cel al unitatilor administrativ-teritoriale sau 

invers este reglementata de art. 292 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, §i 

anume la cererea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului 

Bucure§ti sau a consiliului local, dupa caz, prin hotarare a Guvemului sau, simetric, la 

cererea Guvemului, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General 

al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local;

• prin Decizia nr. 683/30.09.2020, Curtea Constitutionals a retinut, in legatura cu aceasta 

categoric de bunuri, ca este nominalizata generic in pet. 10 din anexa nr. 2 la Codul 

administrativ, intitulata "Lista cuprinzdnd unele bunuri care aparfin domeniului public 

al statului", cu urmdtorul cuprins: ”10. infrastructura cdilor ferate, inclusiv tunelele §i 

luerdrile de artd;”, iar potrivit art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvemului 

nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane §i reorganizarea Societalii 

Na^ionale a Cailor Ferate Romane, republicata, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, "(1) Infrastructura feroviard publicd se compune din: a) liniile ferate de 

circulate, terenul aferent pe care sunt construite, precum §i terenurile situate de o 

parte §i de alta a axei edii ferate, care constitute zona de siguran^d a infrastructura 

feroviare. Totodata, in acord §i cu cele statuate in jurispmdenta sa anterioara (Decizia 

nr. 384 din 29 mai 2019, paragrafele 44 §i 45), Curtea a mai retinut ca, in lipsa 

acordului unita(ii administrativ-teritoriale, in ceea ce prive§te transfeml bunului in 

patrimoniul unita(ii administrativ-teritoriale, este incalcat §i principiul constitutional al 

autonomiei locale, reglementat prin art. 120 alin. (1) din Constitutie (Decizia Cur^ii 

Constitutionale nr. 537 din 25 septembrie 2019, paragraful 25). Totodata, nerespectarea 

procedurii legale de transfer interdomenial, respectiv din domeniul public al statului in 

domeniul unitatilor administrativ-teritoriale, echivaleaza cu incalcarea dispozitiilor art. 

136 alin. (2) din Constitutie, potrivit camia "Proprietatea publicd este garantatd §i 

ocrotitdprin lege §i aparfne statului sau unUdflor administrativ-teritoriale", precum 

§i a dispozitiilor art. 147 alin. (4) din Constitutie, deoarece nu sunt respectate deciziile 

Curtii Constitutionale cu priv^ire la interzicerea reglementarii prin lege cu privire la un 

caz determinat. In concluzie, in acord cu jurispmdenta sa in materie (Decizia nr. 537 

din 25 septembrie 2019, paragraful 26), Curtea a retinut ca introducerea prin legea 

supusa controlului a transfemlui bunurilor prin lege, act ce tine de autoritatea 

legislativa, intr-un domeniu care tine de administratie §i autoritatea executiva aduce 

atingere art. 1 alin. (4) §i (5), art. 61 alin. (1), art. 102 alin. (1) teza finals §i art. 120 

alin. (1), art. 136 alin. (2) §i art. 147 alin. (4) din Constitutie.
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