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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
 

 
Comisia juridică,               Comisia pentru administrație          Comisia pentru transporturi        

de disciplină și imunități    publică  și amenajarea teritoriului             şi infrastructură   

Nr.4c-11/1402/2015                   Nr.4c-6/207                                  Nr.4c-4/201/2015 

  

                                                                               

 
 

 

 

 

BIROUL PERMANENT  

AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra cererii de reexaminare a Legii 

privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea 

Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate 

"C.F.R" S.A., în domeniul public al Oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local 

al Oraşului Teiuş, judeţul Alba, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.406 din 15 

iunie 2016, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.533 din 15 iulie 2016, 

transmisă Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei 

pentru transporturi și infrastructură și Comisiei juridice, de disciplină și imunități în 

vederea reexaminării, cu adresa nr. Pl.x 780/2015/2017 din 15 mai 2017. 

 

        PREŞEDINTE,                         PREŞEDINTE,                      PREŞEDINTE,                                           

 

       Nicușor Halici                   Roman Florin-Claudiu            Lucian Nicolae Bode

                                          

 

  

Bucureşti, 7 noiembrie 2018 
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      PLx 780/2015/2017  

 

 

 

R  A  P  O  R  T      

asupra cererii de reexaminare a Legii privind transmiterea unui teren din domeniul 

public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în 

concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al 

Oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba 

 

 

În conformitate cu prevederile art.134  alin (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisia pentru transporturi și 

infrastructură şi Comisia juridică de disciplină și imunități au fost sesizate spre 

reexaminare  cu Legea privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi 

din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei 

Naţionale de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al Oraşului Teiuş şi în 

administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba, ca urmare Deciziei 

Curții Constituționale nr.406 din 15 iunie 2016, publicată în Monitorul oficial al 

României, Partea I, nr.533 din 15 iulie 2016, transmisă cu adresa Pl.x 780/2015/2017 din 

15 mai 2017. 

 Această Lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 

art.75 și ale art.76 alin (2) din Constituția României, republicată a fost transmisă spre 

promulgare Președintelui României la data de 12 martie 2016. 

 În temeiul art. 77 alin  (2) din Constituția României, republicată, Președintele 

României a trimis în data de 30 martie 2016 o sesizare de neconstituționalitate referitoare 

la prevederile Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 
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administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale 

de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al Oraşului Teiuş şi în administrarea 

Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba . 

 Ca urmare a sesizării de neconstituționalitate, Curtea Constituțională a emis 

Decizia nr.406 din 15 iunie 2016, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, 

nr.533 din 15 iulie 2016, prin care admite obiecția de neconstituționalitate formulată de 

Președintele României și constată că  Legea privind transmiterea unui teren din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în 

concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al 

Oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba este 

neconstituțională. 

 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată și ale art.92 alin 

(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este 

Cameră Decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat cererea de reexaminare 

și a respins Legea privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 

administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale 

de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al Oraşului Teiuş şi în administrarea 

Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba, reexaminată, în data de 8 mai 2017. 

 În conformitate cu prevederile art. 61 și ale art. 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, republicat, comisiile au reexaminat actul normativ după cum urmează: 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului în ședința din data de 8 

mai 2017, Comisia pentru transporturi și infrastructură în ședința din data de 28 

noiembrie 2017 și Comisia juridică, de disciplină și imunități în data de 23 octombrie 

2018. 

        La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost 

prezenți 22 deputați din totalul de 24, la lucrările Comisiei juridice, de disciplină și 

imunități au fost prezenți conform listei de prezență, iar la lucrările Comisiei pentru 

transporturi şi infrastructură au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de  19 membri ai 

comisiei. 

          Potrivit prevederilor art. 55 şi ale art. 56 alin. (2) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la lucrările comisiilor 

au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice. 

 În urma dezbaterilor, membrii celor trei comisii  au hotărât cu majoritate de voturi 

adoptarea cererii de reexaminare și să propună plenului Camerei Deputaților 
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respingerea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din 

administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale 

de Căi Ferate "C.F.R" S.A., în domeniul public al Oraşului Teiuş şi în administrarea 

Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba. 

 În raport cu obiectul și conținutul său, actul normativ face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

        PREŞEDINTE,                         PREŞEDINTE,                      PREŞEDINTE,                                           

 

       Nicușor Halici                   Roman Florin-Claudiu            Lucian Nicolae Bode 

 

 

 

 

 

         SECRETAR,                                SECRETAR,                             SECRETAR, 

 

Căruceru Aida-Cristina            Simona Bucura Oprescu                    Marius  Bodea         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consilier parlamentar,                      șef serviciu, Sofia Chelaru                                   consilier parlamentar, Monica Tudor 

Alexandra Mușat                             consilier parlamentar, Elena Hrincescu               consilier parlamentar, Iulia  Mircea 


