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INTRARE

I
AVIZ

referitor la propunerea legislativa privind darea in folosinta 

cu titlu gratuit unor bunuri imobile din proprietatea publica a statului, 

aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, in folosinta 

gratuita Federatiei Romane de Rugby (b496/19.10.2021)

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 §i Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative privind darea in folosinta cu titlu gratuit 

unor bunuri imobile din proprietatea publica a statului, aflate in administrarea Ministerului 

Tineretului §i Sportului, in folosinta gratuita Federatiei Romane de Rugby (b496/19.10.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, in 

sedinta din data de 2.11.2021, desfasurata online, conform prevederilor Hotararii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

urmatoarea motivare:

• in conformitate cu prevederile Codului Civil si cele ale Codului administrativ in 

legatura cu drepturile ce pot fi constitute asupra bunurilor ce fac parte din domeniul 

public, instrumentul juridic prin care se asigura darea in folosinta gratuita a bunurilor 

proprietate publica a statului este hotararea de Guvem;
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• avand in vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale a Romaniei, gestinnea 

patrimoniului statului este o atributie exclusiva a Guvemului. in acest sens, ingerinta 

Parlamentului, prin elaborarea unei legi individuale pentru darea in folosinta gratuita a 

unui bun individual detemiinat, este nepermisa. Exceptiile de la aceasta regula, eare se 

refera la schimbarea apartenentei patrimoniale a bunului, sunt clar precizate de Curte si 

nu sunt aplicabile in prezentul caz, care are drept obiect stabilirea unui mecanism de 

punere in valoare a bunului proprietate publica.

• in conformitate cu prevederile Codului administrativ, actul (administrativ) prin care 

titularul dreptului decide darea in folosinta gratuita trebuie sa prevada norme privind 

obligatiile beneficiarului, mecanismul de suportare a cheltuielilor de intretinere, 

raspunderea beneficiarului. Toate acestea lipsesc din initiativa legislativa si ar crea o 

confuzie privind modul in care acestea ar fi stabilite. Daca darea in folosinta ar fi 

stabilita prin lege ca act al Parlamentului, se creeaza o instabilitate privind modul in 

care aceste norme ar fi determinate.

Presedinte, 
Bogdan SIMION
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