
 
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 
 

 
  Către, 

   BIROUL PERMANENT AL 
   CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Proiecului de Lege 

privind trecerea unor imobile din proprietatea privată sau publică, după caz, a 
statului în proprietatea publică a județului Bihor și în administrarea Consiliului 
județean Bihor, trimis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 
teritoriului şi Comisiei juridice, de disciplină și imunități pentru examinare 
pe fond, în procedură de urgență, cu adresa nr. Plx. 650 din 20 octombrie 2020. 

 
 
 
 

 
  
 

                            
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE 
PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
 
Nr. 4c-7/ 492 
Bucureşti, 27 octombrie  2021  
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ ȘI 
IMUNITĂȚI 

 

Nr.4c-13/ 1000
București,  27 octombrie 2021

PREŞEDINTE, PREȘEDINTE, 
Simona BUCURA-OPRESCU  Mihai-Alexandru BADEA 



 
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 
 

RAPORT COMUN 
 

asupra proiecului de Lege privind trecerea unor imobile din proprietatea 
privată sau publică, după caz, a statului în proprietatea publică a județului 

Bihor și în administrarea Consiliului județean Bihor  
 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost 
sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgență asupra proiecului de 
Lege privind trecerea unor imobile din proprietatea privată sau publică, după 
caz, a statului în proprietatea publică a județului Bihor și în administrarea 
Consiliului județean Bihor, transmis cu adresa nr. Plx.650 din 20 octombrie 
2020 înregistrat cu nr.4c-7/492 din 20 octombrie 2020, și respectiv cu nr. 4c-
13/1000 din 21 octombrie 2020 . 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat  proiectul de 
lege în ședința din 14 octombrie 2020, ca urmare a depășirii termenului de 
adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicată. 
  Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.91 alin.(9) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
 La întocmirea prezentului raport comun Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină și 
imunități au avut în vedere: 

 avizul negativ al Consiliului Legislativ ( adresa nr. 786/ 7.08.2020 ) 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE 
PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
 

Nr. 4c-7/ 492 
Bucureşti, 27 octombrie 2021 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ 
ȘI IMUNITĂȚI 

Nr. 4c-13/ 1000
București, 27 octombrie 2021



 avizul favorabil al Consiliului Economic și Social ( adresa nr. 6169/ 
24.07.2020) 

 avizul negativ al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 
națională ( nr. 4c-15/325/9.11.2020) 

 avizul negativ al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară și servicii specifice ( nr. 4c-5/562/16.11.2020) 

 avizul favorabil al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic (nr.4c-
8/963/ 3.11.2020) 
Proiectul de lege are ca obiect aprobarea trecerii unor imobile - terenuri şi 

construcţii, aflate, după caz, în administrarea unor ministere, în proprietatea 
publică a judeţului Bihor şi în administrarea Consiliului judeţean Bihor. 
 Intervenţia legislativă este argumentată de către inițiatorii prezentului 
proiect de lege prin faptul că: „ în prezent, bunurile vizate sunt într-o stare 
deplorabilă, clădirile în cea mai mare parte sunt nefolosite şi în stare avansată 
de degradare, terenurile sunt neîngrijite, stare ce denotă un vădit dezinteres din 
partea autorităţilor în administrarea cărora se află”.  

Potrivit prevederilor art.62 şi 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţe separate. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități şi-a desfăşurat lucrările în 
sistem mixt în data de 25 martie 2021. La lucrările Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități deputații au fost prezenți conform listei de prezență. În 
urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
juridice, de disciplină și imunități au hotărât cu majoritate de voturi respingerea 
proiectului de lege. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi-a 
desfăşurat lucrările în sistem mixt în data de 26 octombrie 2021. La lucrările 
Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost prezenți 
deputați conform listei de prezență. În urma examinării proiectului de lege, 
membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au 
hotărât cu majoritate de voturi respingerea proiectului de lege. 

În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, la dezbaterile din cadrul  Comisiei pentru administrație 
publică  și amenajarea teritoriului  a participat în  calitate de invitat domnul   
Bălu Marius-Secretar de stat în cadrul Ministerul Apărării Naționale. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, Comisia  pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 
disciplină și imunități au hotărât cu majoritate de voturi să propună plenului 
Camerei Deputaților întocmirea unui raport comun de respingere a proiecului de 
Lege privind trecerea unor imobile din proprietatea privată sau publică, după 
caz, a statului în proprietatea publică a județului Bihor și în administrarea 
Consiliului județean Bihor, din următoarele considerente : 
-  Potrivit art.292 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 „Trecerea unui bun din domeniul public al statului în 
domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea 
consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului 



Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al 
municipiului, după caz, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de autorităţile 
prevăzute la art.287 lit.a), care au în administrare bunul respectiv, dacă 
prin lege nu se dispune altfel. Referitor la modalitatea de reglementare a 
transferului interdomenial care face obiectul prezentei propuneri 
legislative, raportat la prevederile art.860 alin.(3) teza I din Legea 
nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 
menţionăm că nu a fost identificată o lege organică prin care imobilele 
care se preconizează a fi transmise să fi fost declarate obiect exclusiv al 
proprietăţii publice a statului. 

- Semnalăm că în art.286 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, se stipulează: ”Domeniul public al statului este 
alcătuit din bunurile prevăzute la art. 136 alin.(3) din Constituţie, din cele 
prevăzute în anexa nr.2, precum şi din alte bunuri care, potrivit legii sau prin 
natura lor, sunt de uz sau de interes public national”. Bunurile imobile 
supuse transferului din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al 
judeţului Bihor sunt menţionate generic în anexa nr.2 pct.30 la Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, potrivit 
căruia domeniul public al statului este alcătuit din următoarele bunuri: 
„50. terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea (...) 
ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale şi instituţiile publice subordonate acestora (...) 

-Întrucât terenurile şi clădirile respective nu constituie obiect 
exclusiv al proprietăţii publice, în lipsa unei declaraţii exprese a legii 
organice, bunurile imobile vizate de prezenta propunere legislativă ar 
trebui transmise prin hotărâre a Guvernului, la cererea Consiliului 
judeţean Bihor, fiind aplicabile dispoziţiile art.860 alin.(3) teza a Il-a din 
Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare, potrivit cărora transmiterea imobilului în cauză se face „în 
condiţiile legii”, recte în condiţiile art.292 alin.(l) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările 
ulterioare. Conform acestui alineat, „Trecerea unui bun din domeniul public 
al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la 
cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, 
după caz, prin hotărâre a Guvernului. Precizăm că, în cuprinsul 
instrumentului de prezentare şi motivare nu se regăsesc suficiente 
elemente din care să reiasă în mod clar faptul că autoritatea judeţeană în 
cauză şi-a manifestat acordul, printr-o cerere în acest sens, cu privire la 
transferul în patrimoniul acesteia a bunu care fac obiectul prezentei 
propuneri legislative. 



- În ceea ce privește ipoteza transmiterii dreptului de administrare, acesta 
este un drept real corespunzător proprietății publice. Potrivit art.136 alin.(4) din 
Constituție: ”bunurile proprietate publică sunt inalienabile”, iar potrivit art.867 
din Codul civil: „(1) Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a 
Guvernului, a consiliului județean sau, după caz, a consiliului local.”; 

- În Decizia nr.1/2014 și Decizia nr.394/2019, instanța 
constituțională a reținut și faptul că „transferul din proprietatea publică a 
statului în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, și în 
administrarea consiliilor județene, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului București, nu poate echivala cu operațiunea juridică de 
constituire a dreptului real de administrare […] statul nu poate constitui, 
în același timp și dreptul de administrare în favoarea autorităților 
administrației publice locale, întrucât nu mai este titularul dreptului de 
proprietate publică corespunzător, pe care tocmai l-a transmis”. Aceste 
considerente jurisprudențiale sunt aplicabile și soluției legislative preconizate, 
astfel încât statul nu poate constitui simultan și un drept de administrare pentru 
Consiliul județean Bihor, întrucât, după transmitere, nu mai este proprietarul 
bunurilor respective. În consecință, un drept de administrare aspra unor bunuri 
imobile, ce se vor afla, după transfer, în domeniul public al județului Bihor, va 
trebui constituit potrivit dispozițiilor art.867 alin.(l) din Codul civil, prin hotărâre 
a Consiliului județean Bihor. De aceea, o astfel de soluție legislativă adoptată de 
Parlament ar contraveni dispozițiilor art.136 alin.(4) din Legea fundamentală, ce 
consacră la nivel constituțional modalitățile de exercitare a dreptului de 
proprietate publică; 

- Referitor la bunurile imobile care fac obiectul transferului interdomenial 
prin prezentul proiect de lege, precizăm faptul că anexa nu cuprinde suficiente 
elemente de individualizare a bunurilor imobile propuse a fi transferate, precum 
informații privind suprafața terenului, numărul cadastral prin care acestea se 
identifică, numărul cărții/cărților funciare în care sunt înscrise, nefiind în acord 
cu jurisprudența Curții Constituționale referitoare la respectarea principiului 
securității raporturilor juridice consacrat de art.1 alin.(5) din Constituția 
României, republicată; 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
PREŞEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 
PREŞEDINTE  

Mihai-Alexandru BADEA 

 
SECRETAR 

Dumitru FLUCUȘ  
 

 
SECRETAR,  

Cristian-Tudor BĂCANU 
 

  
    
     Șef serviciu, Nicoleta Toma                                               Consilier parlamentar, Andreea Sârbu 
  Consilier parlamentar, Elena Hrincescu 
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