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Doamna pre^edinte,

In conformitate cu prevederile art. Ill alin. (1) din Constitulie §i m 
temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, Guvernul Romaniei formuleaza urmMorul:

PUNCT DE VEDERE

referitor la propunerea legislativd privind transmiterea unui teren aflat in 
administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor 
si in concesiunea Companiei Nationale de Cdi Ferate C.F.R. - S.A., din 
domeniul public al statului in domeniul public al Municipiului Cdmpina, 
initiata de doamna senator PSD Laura Mihaela Fulgeanu Moagher 
(Bp.3/2021).

I. Principalele reglementari

Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare transmiterea unui 
teren, aflat m administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si 
in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate „C.F.R. - S.A.”, din 
domeniul public al statului in domeniul public al Municipiului Campina.

II. Observatii

1. Precizam ca, in conformitate cu dispozitiile Hotdrdrii Guvernului nr. 
643/2011 pentru aprobarea Condifiilor de inchiriere de cdtre Campania 
Na}ionald de Cdi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor pdrfi ale infrastructurii 
feroviare neinteroperabile, precum si gestionarea acestora §i ale Hotdrdrii 
Guvernului nr. 177/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la



Hotardrea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Condi}iilor de 
inchiriere de cdtre Compania Nafionald de Cdi Ferate „C.F.R.” - S.A. a 
unor pdrfi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum si 
gestionarea acestora linia de calea ferata Campina - Campinita - Telega face 
parte din infrastructura feroviara neinteroperabila.

in anul 2013, din cauza starii tehnice necorespunzatoare a podului de 
beton armat precomprimat situat la km 0+609 (zona cap Y, statia CFR 
Campina), linia anterior mentionata a fost inchisa circulatiei feroviare.

Terenul aferent liniei este inscris m sistemul integrat de cadastru §i de 
carte funciara, are ca proprietar Statul Roman, se afla in administrarea 
Ministerului Transporturilor si Infrastructurii §i este concesionat catre 
Compania Na^ionala de Cai Ferate „CFR”- S.A., avand numerele de carte 
funciara 27543, 27544 §i 27558 U.A.T. Campina §i numarul de carte funciara 
21817 U.A.T. Poiana Campina.

2. Precizam ca pentru identificarea bunului ce se propune a fi transmis 
sunt aplicabile prevederile pet. 2 din anexa la Ordinal ministrului fmanfelor 
publice nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizdrilor privind intocmirea §i 
actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al 
statului, potrivit carora:

„Actele normative de actualizare a inventarului bunurilor din domeniul 
public al statului sunt insofite de o anexa care cuprinde obligatoriu 
urmdtoarele date:

- administratorii bunurilor respective §i codul unic de identificare al 
acestora (CUI); - numarul de identificare MFP al bunului; - codul de 
clasificatie ^i elementele-cadru de descriere tehnied, conform anexei nr.3

- valoarea de inventor a fieedrui bun §i totalul valoric al acestora, cu 
excepfa valorii de inventor aferentd bunurilor din domeniul public al statului 
incadrate la grupele 8.01, 8.02, 8.03 §i 8.15, din anexa nr. 3".

Semnalam ca initiativa legislativa nu confine o astfel de anexa.
De asemenea, precizam ca potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) lit. i) din 

Legea cadastrului §i publicitafi imobiliare nr. 7/1996, republicatd, cu 
modifiedrile si completdrile ulterioare, constituie contraventie „intocmirea de 
acte translative de proprietate fdrd extras de carte funciara’\ sens in care 
consideram ca era necesar ca documentatia ce insole§te proiectul de act 
normativ sa cuprinda §i extrasele cartilor funciare, de data recenta, in care 
dreptul de proprietate sa fie intabulat in favoarea statului roman. Numarul 
cartilor funciare pentru imobilul respectiv trebuie mentionate in anexa 
proiectului, la datele de identificare a acestuia.
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3. Semnalam ca initiativa legislativa nu precizeaza clar obiectivul 
investitiilor publice ce se doresc a fi realizate, sursele de finan^are, precum §i 
termenul de realizare.

Avand m vedere ca obiectul de reglementare al propunerii legislative il 
constituie trecerea bunului din domeniul public al statului m domeniul public 
al unei unita^i administrativ-teritoriale, m ceea ce priveste tipul actului 
normativ, consideram ca trebuia avute m vedere, prevederile art. 860 alin.(3) 
din Codul civil, potrivit carora „Bunurile care formeaza obiectul exclusiv al 
proprietdfii publice a statului sau a unitafilor administrativ-teritoriale 
potrivit unei legi organice nu pot fi trecute din domeniul public al statului in 
domeniul public al unitdfii administrativ-teritoriale sau invers decdt ca 
urmare a modificdrii legii organice. In celelalte cazuri, trecerea unui bun din 
domeniul public al statului in domeniul public al unitdiii administrativ 
teritoriale §i invers se face in condiliile legiF.

Precizam ca pentru trecerea terenurilor feroviare din administrarea 
Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si concesiunea Companiei 
Na^ionale de Cai Ferate „CFR”- S.A. in administrarea institu^iei publice 
locale, este necesar sa se tina cont de prevederile Partea V Capitolului II 
„Trecerea bunurilor in domeniul public” din Ordonanfa de urgenfd a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile §i 
completdrile ulterioare.

De asemenea, consideram ca ar putea fi relevanta si Decizia Curtii 
Constitufionale nr. 683/2020 referitoare la obiectia de neconstitufonalitate a 
Legii privind transmiterea unui teren aflat in administrarea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii §i Comunicatiilor §i in concesiunea 
Companiei Nafionale de Cai Ferate „CFR”- S.A., din domeniul public al 
statului in domeniul public al municipiului Bucure§ti.

In condiliile in care bunul nu este declarat prin lege ca ar constitui 
obiectul exclusiv al proprietatii publice a statului, consideram ca acesta poate 
fi trecut din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati 
administrativ-teritoriale prin hotarare a Guvernului.

In ambele cazuri, consideram necesar ca transferul interdomenial sa se 
realizeze, pentru respectarea principiului autonomiei locale, la cererea 
autoritatii deliberative a unitatii administrativ-teritoriale, in spe^a Consiliul 
Local al Municipiului Campina. in acest sens, se impunea anexarea la 
documentatia ce insoIe§te proiectul de act normativ a unei hotarari a 
consiliului local prin care sa se aprobe solicitarea privind transmiterea 
imobilului din domeniul public al statului in domeniul public al unitatii 
administrativ-teritoriale.
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De asemenea, se constata ca proiectul nu este mso^it de acordul 
actualului administrator al bunului respectiv, care poate sa se pronun|e cu 
privire la oportunitatea transmiterii si cu privire la justificarea temeinica a 
incetarii uzului sau interesului public national pentru acest imobil.

4. Semnalam ca initiativa legislative nu are caracterul unui act normativ 
in sensul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativd pentru 
elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificdrile si completdrile 
ulterioare, ci, m raport cu domeniul de incidence a reglementarii vizand 
aprobarea transmiterii unui bun din domeniul public al statului m domeniul 
public al unei unitati administrativ-teritoriale, apare mai degraba ca avand 
caracter individual, fiind conceputa nu pentru a fi aplicata unui numar 
nedeterminat de cazuri concrete, m functie de mcadrarea lor in ipoteza 
normei, ci, de piano, intr-un singur caz prestabilit fara echivoc (in acest sens, 
mentionam deciziile Curtii Constitu(ionale nr. 600/2005', nr. 970/2007^ si 
nr. 494/20133).

Prin Decizia nr. 118/2018'', paragrafele 30-31 (facand referire la 
Decizia nr. 600/2005, Decizia nr. 970/2007, Decizia nr. 494/2013) si Decizia 
nr. 574/20143, par. 21, Curtea a reiterat jurispmdenta sa unitara potrivit 
careia legea, ca act juridic al Parlamentului, reglementeaza relatii sociale 
generate, fiind, prin esenta si finalitatea ei constitutionala, un act cu 
aplicabilitate generala. Prin definitie, legea, ca act juridic de putere, are 
caracter unilateral, dand expresie exclusiv vointei legiuitorului, ale carei 
continut si forma sunt determinate de nevoia de reglementare a unui anumit 
domeniu de relatii sociale si de specificul acestuia. Or, in masura in care 
domeniul de incidenla al reglementarii este determinat concret, aceasta are 
caracter individual, ea fiind conceputa nu pentm a fi aplicata unui numar 
nedeterminat de cazuri concrete, in functie de incadrarea lor in ipoteza 
normei, ci, de piano, intr-un singur caz, prestabilit fara echivoc.

Asadar, legea in cauza apare ca fiind in dezacord in special cu 
principiul separatiei si echilibmlui puterilor in stat, consacrat de art. 1 alin.(4) 
din Constitutia Romdniei, republicatd.

' cu privire la constitutionalitatea Legii pentru reglementarea situa^iei juridice a unor bunuri care au apartinut fostului 
suveran al Romaniei, Mihai;
^ referitoare la sesizarea asupra neconstitujionalitatii Legii privind atribuirea unei locuinte generalului in retragere 
Marin Lungu;
^ cu privire la obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea Memorandumului de mtelegere Tncheiat Tntre 
statul roman §i The Rompetrol Group N.V., semnat la Bucurejti la 15 februarie 2013;

referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru Tnfiintarea Liceului Teologic Romano- 
Catolic 11. Rakoczi Ferenc;
^ referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 216/2008 privind transmiterea cu titlu gratuit a 
unui packet de 1.369.125 de acfiuni definute de stat la Campania Nafionald ..Administrafia Porturilor Maritime" - S.A. 
Constan(a, reprezentdnd 20% din capitalul social, cdtre Consiliul Local al Municipiului Constanfa.
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De asemenea, Curtea Constitutionala a re^inut, in jurisprudenta sa, ca 
acceptarea ideii potrivit careia Parlamentul isi poate exercita competen^a de 
autoritate legiuitoare in mod discre^ionar, oricand si in orice conditii, 
adoptand legi in domenii care apar^in in exclusivitate actelor cu caracter 
infralegal, administrativ, ar echivala cu o abatere de la prerogativele 
constitutionale ale acestei autoritati consacrate de art. 61 alin. (1) din 
Constitutie si transformarea acesteia in autoritate publica executiva. Or, o 
astfel de interpretare este contrara celor statuate de Curtea Constitutionala in 
jurisprudenta sa §i, prin urmare, in contradiclie cu prevederile art. 147 
alin. (4) din Constitutie, care consacra obligativitatea erga omnes a deciziilor 
Curtii Constitutionale (Decizia nr.494/2013).

III. Punctul de vedere al Guvernului

Avand in vedere considerentele mentionate, Guvernul nu sustine 
adoptarea acestei initiative legislative.

Cu stima,

Doamnei senator Anca Dana DRAGU 
Pre§edintele Senatului

legislativ
Rectangle

legislativ
Rectangle




