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RAPORT COMUN 

asupra Legii pentru modiflcarea si
completarea Legii administrafiei publice locale nr. 215/2001 $i pentru abrogarea art 21 

din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica
(L555/2017)

in temeiul art. 147 alin. (2) din Legea fundamentala, in conformitate cu prevederile art. 
152 din Regulamentul Senatului, republican cu modificarile si completarile ulterioare, 
Comisia pentru constitupionalitate, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si 
validari si Comisia pentru administrate publica prin adresa nr. L555/2017 din 06 aprilie 

2021, au fost sesizate de catre Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii §i 
elaborarii raportului comun asupra Legii pentru modiflcarea sz completarea Legii 
administratiei publice locale nr. 215/2001 sz pentru abrogarea art 21 din Legea nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publica, ca urmare a Deciziei Curpii Constitufionale nr. 581 din 

20 septembrie 2018.
In data de 30 martie 2021, Camera Deputatilor, in procedura reexaminarii, a respins

legea.
Membrii celor trei comisii, reexaminand legea trimisa la promulgare in raport cu 

considerentele expuse in Decizia Curpii Constitupionale nr. 581 din 20 septembrie 2018, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 883 din 19 octombrie 2018, au 

repinut urmatoarele:
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dispozitiile din Legea fundamentala invocate m sustinerea obiectiei de 

neconstitutionalitate sunt cele ale art. 1 alin. (5) care instituie principiul legalitatii, 
art. 44 alin. (3) care stabileste conditiile m care este permisa exproprierea, art. 61 

alin. (2) care consacra principiul bicameralismului Parlamentului si art. 136 alin. 
(5) referitor la caracterul inviolabil al proprietatii private;
in jurisprudenta sa, Curtea, a observat ca acesta se reflecta nu numai in dualismul 
institutional in cadrul Parlamentului, care este format din Camera Deputatilor si 
Senat, ci si in cel functional, referitor la procedura legislative. Tinand seama de 

indivizibilitatea Parlamentului ca organ reprezentativ suprem al poporului roman 

si de unicitatea sa ca autoritate legiuitoare a tarii, Curtea a constatat ca, prin 

Constitutie, nu se permite adoptarea unei legi de catre o singura Camera, fara ca 

proiectul de lege/propunerea legislative se fi fost dezbetute si de cealalte Camere. 
De asemenea, prin Decizia nr. 472 din 22 aprilie 2008, publicate in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea 1, nr.336 din 30 aprilie 2008, Curtea a statuat ce dezbaterea 

parlamentare a unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative nu poate face 

abstractie de evaluarea acesteia in plenul celor doue Camere ale Parlamentului. Asa 

fiind, modificerile si completerile pe care Camera decizionaie le aduce proiectului 
de lege sau propunerii legislative adoptate de prima Camere sesizate trebuie se se 

raporteze la materia avute in vedere de initiator si la forma in care a fost 
reglementate de prima Camere. Altminteri, se ajunge la situatia ca o singure 

Camere, si anume Camera decizionaie, se legifereze in mod exclusiv, ceea ce 

contravine principiului bicameralismului;
de asemenea, prin Decizia nr. 624 din 26 octombrie 2016, publicate in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 937 din 22 noiembrie 2016, Curtea a statuat ce art. 
75 alin. (3) din Constitutie, folosind sintagma „decide definitiv” cu privire la Camera 

decizionaie, nu exclude, ci, dimpotrive, presupune ca proiectul sau propunerea 

legislative adoptate de prima Camere sesizate se fie dezbetute in Camera 

decizionaie, unde i se pot aduce modificeri si completeri. Curtea a subliniat inse ca, 
in acest caz. Camera decizionala nu poate modifica substantial obiectui de 

reglementare si configuratia initiativei legislative, cu consecinta deturndrii de 

la finalitatea urmaritd de initiator;
Curtea a conturat, in jurisprudenta sa, doue criterii esentiale pentru a determina 

cazurile in care, prin procedura legislative, se incake principiul bicameralismului: 
pe de o parte, existenta unor deosebiri majore de continut juridic intre formele
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adoptate de cele doua Camere ale Parlamentului si, pe de altd parte, existenta 

unei configuratii semnificativ diferite intre formele adoptate de cele doua 

Camere ale Parlamentului (a se vedea, in acest sens, Decizia nr. 710 din 6 mai 
2009, Decizia nr. 413 din 14 aprilie 2010, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea 1, nr. 291 din 4 mai 2010, sau Decizia nr. 1.533 din 28 noiembrie 

2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 905 din 20 decembrie 

20113. In acelasi sens este si jurisprudenta recenta (Decizia nr. 62 din 13 februarie 

2018, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 2 mai 2018, 
paragraful 63), prin care instanta de control constitutional a aratat, in plus, ca, 
printre elementele esentiale ce trebuie sa caracterizeze procesul legislativ pentru 

ca acesta sa intruneasca exigenta constitutionala analizata, se numara si 
mentinerea scopului initial al legii, in sensul de vointa politico a autorilor 

propunerii legislative sau de filosofie, de conceptie originara a actului 
normativ)
functia deliberativa a Parlamentului, prin intermediul careia acesta isi indeplineste 

rolul de unica autoritate legiuitoare a tarii, prevazut de art. 61 alin. (1) din 

Constitute, nu poate fi realizata in mod real si efectiv decat in masura in care 

ambele Camere isi exprima opinia cu privire la continutul normativ al legilor pe 

care le adopta. Or, in speta, SenatuI, in calitate de Camera decizionala, a 

suplimentat legea votata de Camera Deputatilor, adaugdnd un articol 
constituit din 17 alineate — art 122 din Legea nr. 215/2001 — care 

reglementeaza in mod amplu procedura intocmirii si modificarii inventarului 
bunurilor apartindnd unitatilor administrativ-teritoriale. Consecutiv, SenatuI a 

abrogat art 21 din Legea nr. 213/1998, adaptdnd, in mod corespunzdtor, titlul 
legii trimise spre promulgare. In prezent, obligatia inventarierii anuale este 

inscrisd generic in art. 122 din Legea nr. 215/2001 care, in forma in vigoare, 
are un alineat unic;
Totodata, procedura inventarierii se regaseste, intr-o reglementare sintetica, in art. 
21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica; 
art. 122 din Legea nr. 215/2001, astfel cum a fost inserat de Senat, ulterior votului 
Camerei Deputatilor, cuprinde o multitudine de aspecte legate de problematica 

inventarierii bunurilor apartinand unitatilor administrativ-teritoriale, pe care 

prima Camera sesizata nu le-a luat in discutie, acestea fiind introduse ab novo de 

Camera decizionala, fiind rodul exclusiv al dezbaterilor purtate in cadrul acesteia;
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- avand m vedere complexitatea procedurii de realizare a operatiunii inventarierii 
bunurilor mentionate, astfel cum aceasta a fost prefigurata prin amendamentele 

adoptate de Senat, lipsa dezbaterii si votului Camerei Deputatilor, in calitate de 

Camera de reflectie, asupra acestei proceduri, determina nesocotirea 

principiului bicameralismului parlamentar, in componenta sa functionala;
- Senatul a adus modificari unei alte legi decat cea asupra careia initiatorii propunerii 

legislative intentionau sa o modifice si care a fost luata in dezbatere si adoptata de 

prima Camera sesizata;
- forma finala a legii a dobdndit o configuratie semnificativ diferitd, in conditiile 

in care au fost eliminate trei dintre cele cinci modificari ale Legii nr. 215/2001 

votate de Camera Deputatilor [art. 44 alin. (1), art 44 alin. (11) si art 63 alin. 
(4) lit d) din Legea nr. 215/2001], dar a fost introdus, in plus, un nou articol, 
art 122, format din 17 alineate, prezentdnd o pondere importantd in 

arhitectura formei finale a legii, precum si incd doua articole, art II si art III, 
referitoare la comisiile constituite in vederea inventarierii bunurilor, conform 

art 122 din Legea nr. 215/2001, respectiv la abrogarea art 21 din Legea nr. 
213/1998, text care contine reglementdri privitoare la inventarul bunurilor din 

domeniul public al statului;
Curtea constata ca legea supusa controlului de constitutionalitate a fost adoptata cu 

incdlcarea principiului bicameralismului consacrat de art 61 alin. (2) din 

Constitutie, ceea ce ii confera caracter neconstitutional in ansamblul sau si prin 

urmare, nu se mai impune analizarea criticilor de neconstitutionalitate intrinseca, 
viciul de neconstitutionalitate legat de modalitatea de adoptare a legii afectand in 

totalitate validitatea actului normativ;
- Curtea admite obiectia de neconstitutionalitate formulata si constata ca Legea 

pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 

si pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publica este neconstitutionala, in ansamblul sau.
In conformitate cu prevederile alin. (4) al art. 147 din Constitufie, deciziile Curi:ii 

Constitu^:ionale sunt general obligators §i au putere numai pentru viitor, de la data publicarii 
lor in Monitorul Oficial al Romaniei.

In sedintele din 27 aprilie si 5 mai 2021, Comisia pentru constitutionalitate, Comisia 

juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari si Comisia pentru administrate publica au
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hotarat, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenti, sa adopte un raport comun de 

respingere a legii trimise la promulgare.

in consecin^ia, Comisia pentru constitu^ionalitate, Comisia juridica, de numiri, 

disciplina, imunitati validari si Comisia pentru administratie publica supun spre 

dezbatere §i adoptare, plenului Senatului, raportul comun de respingere a Legii pentru 

modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru 

abrogarea art 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica.

in raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor organice §i 
urmeaza a fi adoptata m conformitate cu prevederile art. 76 alin. (1] din Constitufia Romaniei, 
republicata.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. [1) din Co^tLtul:ia Romaniei, republicata, coroborat 
cu art. 73 alin. (3) lit. o] §i ale art. 92 alin. (8) pct/ail/Regulamentul Senatului, republican cu 

modificarile §i completarile ulterioare, Senatul;este/V^mera decizionala.

Pre^s^te, Pre^edinte,Pre^edinte,

Senator
Kdroiy Zsql^

Senator
Ion-CristineJ.^JAN

Seri'ator
Lalira-Iulfana SCAnTEI CS

Secretar,Secretar, Secretar,

Senator Senator
MaricelPOPA

Senator
Cristian-Augustin Nl/UfESCU-JACARLA^ Laura-Mihaela FULGEA/UJ-MpAGHER
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