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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru transporturi și infrastructură 

 
  

                         
                                                                                                  București, 17 mai 2022 
                        Nr.4c-4/140/2020 
 
 
 

COMISIA PENTRU CONSTITUȚIONALITATE 

DOMNULUI PREȘEDINTE RINGO DĂMUREANU 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar asupra Legii privind transmiterea 
unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului 
Transporturilor și Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate 
„CFR” - SA, în domeniul public al judeţului Mureş, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.57 din 16 februarie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.217 din 4 martie 2022, transmisă cu adresa PLx. 555 din 4 mai 2022, 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei pentru 
constituționalitate, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și Comisiei pentru 
transporturi și infrastructură în procedură de reexaminare, în vederea  depunerii unui  nou 
raport comun, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.57 din 16 februarie 2022, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 4 martie 2022. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Cătălin Drulă 
 
 
 

tudor.monica
Original
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru transporturi și infrastructură 
  
 

                       București, 17 mai 2022 
P.L.x555/2020                     Nr.4c-4/140/2020 
 
 

 
R A P O R T   P R E L I M I N A R 

asupra Legii privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului 
aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi  

concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” - SA,  
în domeniul public al judeţului Mureş 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, urmare a Deciziei Curții 
Constituționale nr.57 din 16 februarie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.217 din 4 martie 2022, Biroul Permanent al Camerei Deputaților, a hotărât 
retrimiterea la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, la Comisia 
pentru constituționalitate, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și la Comisia pentru 
transporturi și infrastructură a Legii privind transmiterea unor terenuri din domeniul 
public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi 
concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” - SA, în domeniul public al 
judeţului Mureş, cu adresa nr.P.Lx nr.555/2020/2022 din data de 4 mai 2022, în vederea 
reexaminării prevederilor declarate neconstituționale. 

Această Lege adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 
art.75 și ale art.76 alin.(1) din Constituția României, republicată, a fost transmisă spre 
promulgare Președintelui României la data 23 decembrie 2021. 

Legea trimisă la promulgare are ca obiect de reglementare aprobarea transmiterii 
unui teren aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi 
Comunicaţiilor şi atribuit în concesiune Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - 
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S.A., din domeniul public al statului, în domeniul public al judeţului Mureş. Intervenţia 
legislativă este argumentată în expunerea de motive prin faptul că Consiliul Judeţean 
Mureş intenţionează să iniţieze un proiect de valorificare a reţelei de cale ferată îngustă, 
mai sus amintită, în scop turistic, cultural şi de agrement, prin realizarea unei piste de 
biciclete. 

Intervenţiile legislative sunt argumentate în Expunerea de motive prin faptul că 
Consiliul Judeţean Mureş intenţionează să iniţieze un proiect de valorificare a reţelei de 
cale ferată îngustă în scop turistic, cultural şi de agrement, prin realizarea unei piste de 
biciclete.  

În temeiul dispozițiilor art.146 lit.a) din Constituția României, republicată și ale 
art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Președintele României a formulat 
sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind transmiterea unor terenuri din 
domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și 
Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” - SA, în 
domeniul public al judeţului Mureş, sesizare înregistrată la Curtea Constituțională cu 
nr.192 în data de 7 ianuarie 2022, și care constituie obiectul Dosarului nr.43A/2022. 

Curtea Constituţională prin Decizia nr. 57 din 16 februarie 2022, publicată în  
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 4 martie 2022 a admis obiecţia de 
neconstituţionalitate formulate de către Președintele României - Dosar nr.43A/2022 asupra 
privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea 
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi 
Ferate „CFR” - SA, în domeniul public al judeţului Mureş, declarând neconstituțională 
Legea în ansamblul său. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins Legea privind 
transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea 
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi 
Ferate „CFR” - SA, în domeniul public al judeţului Mureş, în ședința din 2 mai 2022. 

Conform prevederilor art. 75 alin.(1)  din Constituția României, republicată, și ale 
art.92 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.  

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru transporturi 
şi infrastructură au examinat Legea aflată în procedură de reexaminare și documentele 
anexe în ședința din data de 17 mai 2022.  
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La lucrările Comisiei pentru transporturi şi infrastructură, deputații și-au 
înregistrat prezenţa conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbaterile din cadrul 
ședinței Comisiei pentru transporturi şi infrasructură a participat în  calitate de invitat 
reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 

Ca urmarea a Deciziei Curții Constituționale nr.57 din 16 februarie 2022, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 4 martie 2022, care a 
declarat Legea privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în 
administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi concesiunea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate „CFR” - SA, în domeniul public al judeţului Mureş 
neconstituțională în ansamblul său, membrii Comisiei pentru transporturi şi infrastructură 
au hotărât cu unanimitate de voturi respingerea Legii privind transmiterea unor terenuri 
din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și 
Infrastructurii şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” - SA, în 
domeniul public al judeţului Mureş.  

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

Consilier parlamentar, Monica Gabriela Tudor 

 
PREŞEDINTE, 

 
SECRETAR, 

                  Cătălin Drulă 
 Zacharie Benedek 


