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      Către 
                                        Comisia juridică, de disciplină și imunități  
                                         Doamnei Președinte Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 
                                         Comisia pentru învățământ 
                                         Doamnei Președinte Natalia-Elena INTOTERO 
 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar preliminar asupra proiectului de Lege 
privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului 
Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 
Bucureşti, retrimis spre dezbatere în fond, cu adresa PLx. 597/2020 din  8 februarie 
2022 Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisiei juridice, 
de disciplină și imunități și Comisiei pentru învățământ, în vederea unei noi examinări și 
depunerii unui nou raport comun.  

 
 

PREȘEDINTE  
Simona BUCURA-OPRESCU 

                                                      
                             

 
 

elena.hrincescu
Conform cu originalul
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RAPORT SUPLIMENTAR PRELIMINAR 
asupra proiectului de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în domeniul 
public al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului 

Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare,Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia 
pentru învățământ au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind 
transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului 
Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului 
Bucureşti, trimis cu adresa nr. PLx.597/2020 din 30 septembrie 2020 și  înregistrat cu 
nr.4c-7/ 431/2020. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 21 septembrie 2020, cu respectarea prevederilor art.76 alin. (2) din 
Constituția României, republicată. 
 Camera Deputaților este Cameră decizională conform prevederilor art. 75 
alin.(1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin. (9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare.  



Pentru acest proiect de lege, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru învățământ  au 
întocmit un raport comun de respingere, transmis plenului Camerei Deputaților în data 
de 12 octombrie 2021. 

În ședința plenului Camerei Deputaților din data de 8 februarie 2022, în temeiul 
art.104 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, s-a hotărât retrimiterea proiectului de Lege privind transmiterea 
unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei 
şi Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi în 
administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti celor trei 
comisii sesizate în fond, în vederea unei noi examinări și depunerii unui nou raport 
comun. 

La întocmirea prezentului raport preliminar suplimentar , Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea teritoriului a avut în vedere:  

- avizul negativ  al Consiliului Legislativ  ( nr. 759/04.08.2020 ) 

- avizul partajat al Consiliului Economic și Social ( nr. 6797/30.07.2020 ) 

    -  punctul de vedere negativ al Guvernului ( nr. 749/13.04.2021) 
 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea transmiterii unui 
imobil – Clubul Copiilor Sector 1 - Baza Sportivă Cireşarii – din domeniul public 
al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în domeniul 
public al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului 
Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti. Intervenţia legislativă este 
argumentată de inițiatorii prezentului proiect de lege prin faptul că baza sportivă, 
administrată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, bază situată pe teritoriul 
Parcului Cireșarii, este o construcţie aflată în prezent în paragină, nefiind astfel 
condiții optime pentru desfășurarea de activități specifice. 

În conformitate cu prevederile art.62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului au reexaminat proiectul de lege în şedinţa 
din data de 4 mai 2022. 

La ședința Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost 
prezenți deputaţi conform listei de prezență. 

La dezbaterile care au avut loc a participat, în  calitate de invitat, în conformitate 
cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, domnul Cătălin Micu - Subsecretar de stat în 
cadrul Ministerului Educației. 



        În urma reexaminării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de către membrii 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, s-a hotărât cu 
majoritate de voturi  întocmirea unui raport preliminar suplimentar de respingere a 
proiectului de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi 
din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în domeniul public al Sectorului 
1 al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al 
Municipiului Bucureşti  din următoarele considerente: 

- conform Deciziei Curții Constituționale nr.1/2014, „Curtea reține incidența 
dispozițiilor art.860 alin.(3) din Codul civil și art.9 alin. (1) din Legea nr.213/1998, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, dacă astfel de bunuri formează 
obiectul exclusiv al proprietății publice, a statului sau unităților administrativ-
teritoriale, în temeiul unei legi organice, trecerea din domeniul public al statului în 
domeniul public al unităților administrativ-teritoriale sau invers operează numai printr-
o modificare a legii organice [art.860 alin.(3) teza întâi din Codul civil]. În celelalte 
cazuri, și anume când bunurile pot aparține, potrivit destinației lor (în temeiul 
criteriului uzului sau interesului public național, județean sau local), iar nu printr-o 
declarație expresă a legii, fie domeniului public al statului, fie domeniului public al 
unităților administrativ-teritoriale, trecerea din domeniul public al statului în cel al 
unităților administrativ-teritoriale sau invers se face în condițiile legii, respectiv art.9 
din Legea nr.213/1998, cu modificările și completările ulterioare, și anume la cererea 
consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a 
consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, sau, simetric, la cererea 
Guvernului, prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al 
Municipiului București sau a consiliului local... [art.860 alin.(3) teza a doua din Codul 
civil].”; 

- prin art.597 alin.(2) lit. m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost abrogat 
art.9 din Legea nr.213/1998, cu modificările și completările ulterioare. Ipoteza juridică 
din respectivul articol a fost preluată în art.292 alin.(l) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019, fără a fi modificată soluția legislativă privind mecanismul de 
trecere a bunurilor din domeniul public al statului în domeniul public al unei unității 
administrativ-teritoriale: „Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul 
public al unei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului județean, 
respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local al 
comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a Guvernului, [...]”. 

- potrivit dispozițiilor art.95 alin.(l) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019, unitățile administrativ-teritoriale sunt comunele, orașele și județele, iar 
potrivit dispozițiilor alin.(3) al aceluiași art.95, unele orașe sunt declarate municipii, în 



condițiile legii. Sectoarele municipiului București nu se numără printre tipurile de unități 
administrativ-teritoriale stabilite în mod expres; 

 - referitor la modalitatea de reglementare a transferului raportat la prevederile 
art.860 alin.(3) teza I din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, menționăm că nu a fost identificată o lege organică prin care 
imobilul care face obiectul transmiterii să fi fost declarat obiect exclusiv al proprietății 
publice a statului; 

- referitor la bunul imobil, potrivit instrumentului de motivare și art. 1 din cadrul 
propunerii legislative, reiese că acesta se află în administrarea Ministerului Educației, 
fiind cuprins în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
statului, prevăzut în anexa nr.8 din Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru 
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu 
modificările și completările ulterioare. În art.286 alin.(2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ se stipulează: ”Domeniul public al 
statului este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituție, din cele 
prevăzute în anexa nr.2, precum și din alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura 
lor, sunt de uz sau de interes public național.” Bunul imobil supus transferului era 
nominalizat generic în cap. I pct.29 din anexa la Legea nr.213/1998, cu modificările și 
completările ulterioare. Prin art.597 alin.(2) lit. m) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ a fost abrogată anexa la Legea 
nr.213/1998, cu modificările și completările ulterioare, iar prevederile din anexa la 
respectiva lege au fost preluate în anexele nr.2, 3 și 4 la Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019. Astfel, bunul imobil este menționat generic în anexa nr.2 pct.30 
la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, potrivit 
căruia domeniul public al statului este alcătuit din următoarele bunuri: „30. terenurile și 
clădirile în care își desfășoară activitatea [...] ministerele și celelalte organe de 
specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice subordonate 
acestora [...]”. Întrucât terenurile și clădirile aferente cluburilor copiilor nu constituie 
obiect exclusiv al proprietății publice, în lipsa unei declarații exprese a legii organice, 
bunul imobil vizat de prezenta propunere legislativă ar trebui transmis prin hotărâre a 
Guvernului, la cererea Consiliului local al Sectorului 1 al Municipiului București, fiind 
aplicabile dispozițiile art.860 alin.(3) teza a II-a din Legea nr.287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit cărora transmiterea imobilului în 
cauză se face „în condițiile legii”. În cuprinsul instrumentului de prezentare și motivare 
nu se regăsesc suficiente elemente din care să reiasă în mod clar faptul că autoritatea 
locală în cauză și-a manifestat acordul, printr-o cerere în acest sens, cu privire la 
transferul în patrimoniul acesteia a bunului care fac obiectul prezentei propuneri 
legislative. În considerentele Deciziei nr.384/2019, Curtea Constituțională a reținut că: 



„Și în situația trecerii bunurilor din domeniul public al statului în domeniul public al 
unităților administrativ-teritoriale, cu excepția celor care fac obiect exclusiv al 
proprietății publice, aceasta nu se poate face prin efectul legii, ci, așa cum prevede art.9 
alin.(l) din Legea nr.213/1998, unitățile administrativ-teritoriale trebuie să facă o 
cerere în acest sens, adică să-și exprime acordul, acestea fiind obligate să justifice 
temeinic pentru fiecare caz, în note explicative anexate la inventar, creșterea sau 
diminuarea patrimoniului. […] În aceeași decizie, Curtea reține că inexistența acordului 
unităților administrativ-teritoriale în ceea ce privește transferul bunurilor în patrimoniul 
acestora, inclusiv al celor din domeniul public, reprezintă o încălcare a principiului 
constituțional al autonomiei locale;  

- prin conținutul său, inițiativa face parte din categoria actelor individuale, ce 
reglementează un comportament concret sau rezolvă o situație concretă având ca obiect 
reglementarea unei operațiuni juridice care constă în transmiterea intuitu personae a 
unor imobile, determinate concret, din domeniul public al statului în domeniul public al 
unei anumite unități administrativ-teritoriale. Domeniul de reglementare ține, în cazul de 
față, exclusiv de competența Guvernului, nu a Parlamentului, care nu se poate substitui 
autorității executive în privința administrării bunurilor proprietate publică. O astfel de 
decizie nu poate fi adoptată doar pentru o singură bază sportivă sau la nivel local. Este 
necesară emiterea unei hotărâri de Guvern prin care să se stabilească alocarea 
competențelor la nivel național între consiliile județene și Ministerul Educației; 

 - 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: 384/2019, 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, potrivit căreia bunul imobil trece din proprietatea publică a 
statului în cea a Sectorului 1 al Municipiului București, astfel încât statul nu poate 
constitui simultan și un drept de administrare pentru Consiliul local al Sectorului 1, 
întrucât, după transmitere, nu mai este proprietarul bunurilor respective. În consecință, 
un drept de administrare va trebui constituit potrivit dispozițiilor art.867 alin.(l) din 



Codul civil, prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București. 
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 bunul care se dorește a fi transferat, anexa din inițiativă nu cuprinde 
suficiente elemente de individualizare a bunului imobil propus a fi transferat, precum 
informații privind suprafața terenului, numărul cadastral prin care acesta se identifică, 
numărul cărții/cărților funciare în care este înscris, 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 conformitate cu art. 105, 106, 107 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare, prin finanțare complementară și suplimentară, 
consiliile județene, respectiv consiliile locale pot să investească în infrastructura CSS-
urilor/ cluburilor și palatelor copiilor; 

- nu se menționează care sunt schimbările preconizate sau cum va fi valorificat pe 
viitor activul care face obiectul inițiativei legislative; 

- expunerea de motive nu respectă structura instrumentului de prezentare și 
motivare prevăzută la art.31 din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare: nu sunt clar prezentate cerințele care reclamă intervenția 
normativă, principiile de bază și finalitatea reglementărilor propuse, nu rezultă 
justificarea temeinică a încetării uzului sau interesului public național și nici dacă sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute de art.292 alin.(l) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

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

 
 
 

     PREŞEDINTE 
 

SECRETAR, 

Simona BUCURA-OPRESCU                           Christine THELLMANN 
    
 
 
Șef serviciu, Cristian BITEA  
Consilier parlamentar: Elena HRINCESCU 
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