
EXPUNERE DE MOTIVE

Cadrul legal de reglementare a procedurii de vânzare a bunurilor din domeniul privat al 
statului sau al unităţilor administrative-teritoriale este reprezentat de Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare care, la articolul 363, prevede ca modalitate de organizare a acestor vânzări, procedura 

licitaţiei publice.
Deşi necesitatea de a crea un set de reguli optime pentru exploatarea proprietăţii private a 

statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale justifică nevoia de reglementare explicită a 

procedurii licitaţiei publice, ca regulă unică de atribuire a dreptului de proprietate, aceeaşi 
procedură nu îşi găseşte aplicabilitatea practică şi în contextul selecţiei evaluatorilor, persoane 

fizice sau juridice, care au în sarcină întocmirea raportului de evaluare, în vederea stabilirii 
preţului de piaţă determinat.

Ori, raportat la neclaritatea legislativă privind procedura licitaţiei publice a evaluatorilor, 
legiuitorul nemenţionând, în alineatul (6) al articolului 363, conform căror reguli se realizează 

licitaţia publică în vederea selecţiei evaluatorilor, prezenta propunere legislativă are scopul de a 

crea un cadru transparent şi eficient cu privire la procedura de selecţie a evaluatorilor, conform 

principiilor şi regulilor reglementate în Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice.
De asemenea, în practica administrativă, procedura licitaţiei publice de vânzare a 

bunurilor din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale poate fi îngreunată, raportat la 

obligativitatea selecţiei evaluatorilor, în orice context, prin licitaţie publică, fără a se ţine cont de 

nivelul de resurse financiare sau materiale al unităţilor administrativ-teritoriale sau al pragurilor 
valorice pentru contractele de achiziţie publică.

In aceste condiţii, avantajul prezentei propuneri legislative are în vedere introducerea 

unei sfere mai extinse a procedurii de selecţie a evaluatorilor, reglementă transparent şi complet 
în Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, a cărei conţinut prevede o diversitate a 

procedurilor de atribuire şi a valorilor estimate, eliminând în acest sens premisele unor proceduri 
suplimentare costisitoare şi, în egală măsură, tergiversarea vânzării bunurilor din domeniul privat 
al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.



Având în vedere considerentele expuse mai sus, înaintez Parlamentului României, spre 

dezbatere şi aprobare, prezenta propunere legislativă.

Iniţiatori:

loan CUPŞA, deputat PNL

Radu-Marin MOISIN, deputat PNL

Cristina TRĂILÂ, deput^ 5^^



Lista susţinătorilor

Propunerii legislative pentru modificarea articolului 363 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Nume /prenume Grup parlamentar Semnătură
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