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BIROULUI  PERMANENT 

AL 

                CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

         

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Legii privind 

transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea 

Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul 

Vrancea, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale 

nr. 901 din 16 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial României, Partea I, nr. 126 

din 5 februarie 2021, la Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități, transmisă 

cu adresa PL-x 612/2020/2021. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria legilor 

ordinare.  

 

 

   

P R E Ş E D I N T E 

Ringo DĂMUREANU 

P R E Ş E D I N T E 

Simona BUCURA-OPRESCU 

P R E Ş E D I N T E 

Mihai-Alexandru BADEA 
 

 

 

 

  

                                                   

roxana.david
conform cu originalul
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     RAPORT COMUN 

 

asupra Legii privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din 

administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public  

al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea 

 

 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru constituționalitate, Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului  și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, cu Legea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 

statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al 

oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea, aflată în procedură de reexaminare, ca urmare a 

Deciziei Curții Constituționale nr. 901 din 16 decembrie 2020, publicată în Monitorul 

Oficial României, Partea I, nr. 126 din 5 februarie 2021, trimisă cu adresa PLx 

612/2020/2021. 

Legea trimisă la promulgare are ca obiect de reglementare aprobarea transmiterii 

bunului imobil - teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei 

Domeniilor Statului în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea. Potrivit 

expunerii de motive, pe terenul care face obiectul propunerii sunt edificate construcţiile în 

care îşi desfăşoară activitatea Liceul Tehnologic Odobeşti, terenul fiind utilizat în baza 

contractului de concesiune nr.1/2006, încheiat cu Agenţia Domeniilor Statului. Totodată, 

la nivelul administraţiei locale, se intenţionează implementarea proiectului privind 

construcţia, dotarea şi echiparea bazei de practică a Liceului Tehnologic Odobeşti şi, 

pentru a fi eligibil în vederea obţinerii finanţării, solicitantul trebuie să deţină drept de 

proprietate sau să aibă în administrare imobilul respectiv. 
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Legea a fost adoptată de Camera Deputaţilor în sedinţa din data de 13 octombrie 

2020. În data de 19 octombrie 2020 a fost trimisă la Presedintele României pentru 

promulgare.  

Președintele României a formulat în data de 6 noiembrie 2020 sesizare de 

neconstituţionalitate asupra Legii trimisă la promulgare.  

Curtea Constituțională a pronunțat Decizia nr.901 din 16 decembrie 2020, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.126 din 5 februarie 2021, prin care 

admite obiecția de neconstituționalitate formulată și constată că prevederile Legii sunt 

neconstituționale în ansamblul lor. 

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a respins Legea aflată în 

procedură de reexaminare în şedinţa din 6 aprilie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin. (9) pct. 1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională.  

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, membrii comisiilor au dezbătut Legea supusă reexaminării în 

ședințe separate. 

 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

și-au desfășurat lucrările în ședința din 20 aprilie 2021. La lucrările Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost prezenți  deputaţi conform listei de 

prezență. În conformitate cu prevederile din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare la dezbaterile care au avut loc a 

participat în  calitate de invitat doamna Luminița Stegărescu - Agenția Domeniilor 

Statului. 

În conformitate cu Deciziile Curții Constituționale nr.308/2012 și nr.619/2016, 

când o lege este declarată neconstituțională în ansamblul său înainte de promulgare, 

aceasta își încetează procesul legislativ. Cu privire la efectele Deciziei nr.619/2016,  

"Curtea reține că în jurisprudența sa, a statuat că atunci când, în cadrul controlului a  

priori de constituționalitate, constată neconstituționalitatea unei legi în ansamblul său, 

pronunțarea unei astfel de decizii are un efect definitiv cu privire la acel act normativ, 

consecința fiind încetarea procesului legislativ în privința respectivei reglementări." Ca 

urmarea a Deciziei Curții Constituționale nr.901 din 16 decembrie 2020, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 5 februarie 2021, care a declarat 

Legea privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din 

administrarea Agenției Domeniilor Statului, în domeniul public al orașului Odobești, 

județul Vrancea neconstituțională în ansamblul său, membrii Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului au hotărât cu unanimitate de voturi 

întocmirea unui raport preliminar de respingere a Legii privind transmiterea unui 

imobil din domeniul public al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, 

în domeniul public al orașului Odobești, județul Vrancea. 
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În conformitate cu prevederile art.62, art.64 și 131 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 

reexaminat Legea sus-menționată în ședința desfășurată în sistem mixt, din ziua de 5 mai 

2021. 

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități, deputații au fost prezenți 

conform listei de prezență.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 

hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de respingere a 

Legii privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea 

Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea. 

 

Membrii Comisiei pentru constituționalitate au examinat Legea aflată în 

procedură de reexaminare și documentele anexate, în ședința din data de 31 august 2021.  

Din numărul total de 13 membri ai Comisiei pentru constituționalitate au 

participat la şedinţă 7 deputaţi. 

În această ședință, membrii Comisiei pentru constituționalitate au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, respingerea Legii privind transmiterea unui imobil din domeniul 

public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în domeniul public al 

oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea.  

Membrii Comisiilor sesizate au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 

plenului Camerei Deputaţilor respingerea Legii privind transmiterea unui imobil din 

domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în 

domeniul public al oraşului Odobeşti, judeţul Vrancea. 

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

ordinare.         

        

 

                         

P R E Ş E D I N T E 

Ringo DĂMUREANU 

P R E Ş E D I N T E 

Simona BUCURA-

OPRESCU  

P R E Ş E D I N T E 

Mihai-Alexandru BADEA 

 

 

 

 

S E C R E T A R 

Laurenţiu-Nicolae CAZAN 

 

S E C R E T A R 

Dumitru FLUCUȘ 

S E C R E T A R 

László-Zsolt Ladányi 

 

 

 
Consilieri parlamentari,                                                              Șef serviciu, Nicoleta Toma                                                                                                                               Consilier parlamentar,  

Roxana David                                                                                                                       Consilier parlamentar, Elena Hrincescu                                                                                                           Andreea Sârbu 

Silvia Olaru 

 


