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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

 

 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice  

București, 12.12.2022 
Nr. 4c-5/767 

 
   

	

Către, 
 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
Doamnei Președinte Simona-Bucura OPRESCU 

 
Comisia juridică, de disciplină și imunități 

  Doamnei Președinte  Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 
 
Comisia pentru constituționalitate 
Domnului Președinte Ringo DĂMUREANU 
 

 
În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare vă înaintăm, alăturat  Raportul preliminar asupra Legii 
privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităţilor de asistenţă sanitar-
veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor 
Statului în administrarea consiliilor locale, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară 
activităţi de asistenţă sanitar-veterinară, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a 
Deciziei Curții Constituționale nr. 367 din 29 iunie 2022, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr.815 din 18 august 2022,  trimisă spre dezbatere în fond, Comisiei pentru 
agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și 
Comisiei pentru constituționalitate, cu adresa nr.PLx.643/2020/2022 din 26 septembrie 2022 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor ordinare. 
 

 
PREȘEDINTE, 

Florin-Ionuț BARBU 

gabriela.ciurea
Comisii
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

	

Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară și servicii specifice  

București, 12.12.2022 
Nr. 4c-5/767 

 

RAPORT PRELIMINAR 
asupra Legii privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităţilor de 

asistenţă sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea 
Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum şi pentru 

abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor 
imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară  

(PLx.643/2020/2022) 
 

              În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare  Comisia  pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice,  Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru constituționalitate au 
fost sesizate spre dezbatere în fond cu Legea privind transmiterea unor bunuri imobile 
destinate activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a 
statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, 
precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind 
vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară, 
aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 367 din 29 
iunie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.815 din 18 august 2022, 
transmisă cu adresa nr.PLx.643/2020/2022 din 26 septembrie 2022 și înregistrat la Comisia 
pentru agricultură cu nr. 4c-5/526/27.09.2022, respectiv la Comisia pentru administrație cu 
nr.4c-7/580/27.09.2022. 

 
Legea  adoptată de către Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, în data 

13 aprilie 2022 și  transmisă la promulgare în data de 21 aprilie 2022, a făcut obiectul 
controlului de constituționalitate înainte de promulgare.  



3 
 

 Avocatul Poporului a formulat o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii. 
Obiecția de neconstituționalitate o reprezintă Legea privind transmiterea unor bunuri imobile 
destinate activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, 
din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum şi 
pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor 
imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară, în ansamblul său. 
 În motivarea obiecției de neconstituționalitate, Avocatul Poporului susține încălcarea 
dispozițiilor art.1 alin.(3) și (5), ale art.34 alin.(1) și (2) și ale art.45 din Constituția României, 
republicată, sens în care formulează critici de neconstituționalitate din perspectiva omisiunii 
legiuitorului de a reglementa norme tranzitorii prin care să se stabilească termene adecvate în 
care destinatarii reglementării în materie să se conformeze noilor obligații impuse de legiuitor. 
 Curtea reține că, în prezenta cauză, legea criticată are ca obiect de reglementare, astfel 
cum rezultă din titlul său, două operațiuni juridice distincte: pe de o parte, reglementarea 
transferului administrării unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului de la 
Agenția Domeniilor Statului către consiliile locale, iar pe de altă parte, abrogarea unui act 
normativ. 
 Analizând conținutul normativ al legii criticate, precum și criticile de 
neconstituționalitate formulate, Curtea Constituțională a subliniat că, potrivit art.26 teza întâi 
din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, ”Proiectul de act normativ trebuie să cuprindă soluții legislative 
pentru situații tranzitorii, în cazul în care prin noua reglementare sunt afectate raporturi sau 
situații juridice născute din vechea reglementare, dar care nu și-au produs în întregime 
efectele până la data intrării în vigoare a noii reglementări.” Or, deși normele de tehnică 
legislativă nu au valoare constituțională, prin reglementarea acestora, legiuitorul a impus o 
serie de criterii obligatorii pentru adoptarea oricărui act normativ, a căror respectare este 
necesară pentru a asigura sistematizarea, unificarea și coordonarea legislației, precum și 
conținutul și forma juridică adecvate pentru fiecare act normativ. Astfel, respectarea acestor 
norme concură la asigurarea unei legislații ce respectă principiul securității raporturilor 
juridice, având claritatea și previzibilitatea necesare. Curtea a constatat că reglementarea 
criticată prin nerespectarea normelor de tehnică legislativă determină apariția unor situații de 
incoerență și instabilitate, contrare principiului securității raporturilor juridice în componenta 
sa referitoare la claritatea și previzibilitatea legii. 
 Cu privire la bunurile imobile la care legea face referire, nu sunt indicate datele de 
identificare a bunului care face obiectul administrării, spre exemplu denumirea circumscripției 
sanitar-veterinare actuale, adresa imobilului – localitatea, numărul de inventar, suprafața 
desfășurată a clădirii. Astfel, Curtea consideră că legea criticată creează incertitudine cu 
privire la bunurile vizate, cu afectarea dispozițiilor constituționale ale art.1 alin.(3) și (5) sub 
aspectul legalității, dar și securității raporturilor juridice, în componenta sa referitoare la 
claritatea, precizia și previzibilitatea legii. 
 
 În plus, legea criticată nu prevede reguli cu privire la imobilele ce fac obiectul legii, 
care fac încă obiectul unor contracte de concesiune potrivit art.3 alin.(2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.89/2004 și sunt afectate desfășurării de activități de asistență sanitar-
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veterinară, nefiind stabilit subiectul de drept care urmează să exercite drepturile și obligațiile 
Agenției Domeniilor Statului ce decurg din aceste contracte, și nici cu privire la efectele 
juridice produse în raport cu alte reglementări existente în fondul activ al legislației. 
 De asemenea, legea criticată nu stabilește un cadru normativ cu privire la situația 
circumscripțiilor sanitar-veterinare aflate în curs de vânzare, pentru care s-au 
întocmit/urmează să se întocmească rapoarte de evaluare, în vederea încheierii contractelor de 
vânzare, și nici cu privire la bunurile vizate ce fac obiect al unor eventuale litigii aflate pe 
rolul instanțelor judecătorești. 
 În consecință, Curtea constată caracterul lacunar, lipsit de precizie și previzibilitate al 
reglementării, care creează insecuritatea juridică, dar și de riscul de a lăsa nereglementate 
aspecte în legătură cu un domeniu de importanță națională cum este activitatea de asistență 
sanitar-veterinară, sub aspectul condițiilor materiale în care se desfășoară această activitate, 
condiții pe care statul trebuie să le asigure, potrivit art.135 alin.(2) lit.a) și f) din Constituție. 
 Referitor la dreptul de administrare a bunurilor proprietate privată a statului, relevante 
sunt dispozițiile art.362 alin.(1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, potrivit cărora bunurile proprietate privată a statului pot fi date în 
administrare, iar, în acest caz, dispozițiile privind darea în administrare a bunurilor aparținând 
domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se aplică în mod 
corespunzător. În lumina acestor dispoziții și având în vedere art.299 din Codul administrativ 
și art.867 din Codul civil, precum și art.15 lit.d) din Codul administrativ, potrivit căruia 
Guvernul exercită funcția de administrare a proprietății statului, prin care se asigură 
administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea serviciilor pentru 
care statul este responsabil, se reține că darea în administrare a bunurilor proprietate privată a 
statului se realizează prin hotărâre a Guvernului. 
 În prezenta cauză, instrumentul juridic prin intermediul căruia este realizat acest act de 
punere în valoare a bunurilor proprietate privată a statului a fost greșit ales. Darea în 
administrare a unor bunuri imobile proprietate privată a statului, vizate de legea criticată, nu 
poate fi impusă și/sau realizată prin lege, operațiune care ține de gestionarea proprietății 
private a statului, ceea ce înseamnă că aceasta va fi realizată printr-un act administrativ. 
 În temeiul art.146 lit.a) și al art.147 alin.(4) din Constituția României, republicată 
precum și al art.11 alin.(1) lit.Aa), al art.15 alin.(1) și al art.18 alin.(2) din Legea nr.47/1992, 
cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională admite obiecția de neconstituționalitate 
formulată de Avocatul Poporului și constată că Legea privind transmiterea unor bunuri 
imobile destinate activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a 
statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, 
precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea 
bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară este 
neconstituțională în ansamblul său. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins Legea privind transmiterea 
unor bunuri imobile destinate activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară, aflate în 
proprietatea privată a statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în 
administrarea consiliilor locale, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de 
asistenţă sanitar-veterinară, în ședința din data de 21 septembrie 2022. 
 Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din 
Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare.  
           În conformitate cu prevederile art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru constituționalitate 
şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. 

 
 Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat 
Legea sus-menționată în ședința din 23 noiembrie 2022.  
 La ședința Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului deputații au 
fost prezenți conform listei de prezență. 
 În urma examinării Legii, a Deciziei Curții Constituționale și a opiniilor exprimate de 
către membrii Comisiei s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport 
preliminar de respingere a Legii privind transmiterea unor bunuri imobile destinate 
activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din 
administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum şi 
pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor 
imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară. 

 
        Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice au reexaminat Legea sus menționată în şedinţa din 06 decembrie 2022. 
        La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice deputații au fost prezenți conform listei de prezență. 

  La dezbaterile Comisiei pentru agricultură a participat, în conformitate cu prevederile 
art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare,  în calitate de invitat din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
domnul Dragoș Costin Telehuz – Secretar de stat. 

  
           În urma analizării cererii de reexaminare şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
pentru agricultură, au hotărât cu unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru 
administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și 
Comisiei pentru constituționalitate un raport preliminar de respingere a   Legii privind 
transmiterea unor bunuri imobile destinate activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară, aflate 
în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în 
administrarea consiliilor locale, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de 
asistenţă sanitar-veterinară. 
          În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 
 

PREȘEDINTE 
 

 SECRETAR 

Florin-Ionuț BARBU  Constantin BÎRCĂ 
 
 
 
 
 
Șef serviciu consilier parlamentar Anton Păștinaru 

 
 

  

Consilier parlamentar dr. Gabriela Amalia Ciurea 
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