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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii 

legislative privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor 
agricole şi silvice în sistemul de cadastru şi carte funciară precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996,  
trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru administraţie 
publică şi  amenajarea teritoriului pentru examinare în fond, cu adresa nr. Pl x 649 
din 29 octombrie 2018. 

Propunerea legislativă  face parte din categoria legilor ordinare.  
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R A P O R T   C O M U N 
asupra propunerii legislative privind urgentarea realizării lucrărilor necesare 
înscrierii terenurilor agricole şi silvice în sistemul de cadastru şi carte funciară 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr.7/1996 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate 
spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor 
necesare înscrierii terenurilor agricole şi silvice în sistemul de cadastru şi carte funciară 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996,  transmisă cu adresa nr. Pl x 649 din 29 octombrie  2018. 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 24 octombrie 2018. 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din 

Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Consiliului Legislativ a avizat  favorabil propunerea legislativă, conform 
avizului nr.737/19.07.2018. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
a avizat negativ conform  avizului nr.4c-6/575 din 14 noiembrie 2018. 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice a avizat negativ conform  avizului nr.4c-5/696 din 21 noiembrie 2018. 

Guvernul punctul de vedere transmis cu adresa nr.1828 din  24 septembrie 
2018 susţine  adoptarea propunerii legislative cu observaţii şi propunerii. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 
ce vizează urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole şi silvice 
în sistemul de cadastru şi carte funciară, reducerea termenelor procedurale instituite în 
cadrul Legii cadastrului şi a publicităţii mobiliare nr.7/1996, precum şi stabilirea 
semestrială prin hotărâre de Guvern a cuantumului finanţării lucrărilor de înregistrare 



 
 

sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale de către Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări cele două Comisii au dezbătut 
propunerea legislativă în şedinţe separate.  

Comisia pentru  administraţie publică şi  amenajarea  teritoriului a examinat 
propunerea legislativă în şedinţa din 20 noiembrie 2018. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi din totalul de 23 membri ai 
comisiei. 

La dezbaterile care au avut loc au participat, în conformitate cu prevederile 
art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări 
domnul Marcel Grigore, director general adjunct în cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară. 

Din analiza iniţiativei legislative s-a constatat că se încalcă prevederile art.16 
din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, referitoare la evitarea paralelismelor, întrucât mare parte din prevederile 
propunerii legislative se regăsesc în Legea nr.185/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr.7/1996. De asemenea, nu se respectă cerinţele constituţionale 
care consacră principiul bicameralismului, propunerea legislativă fiind respinsă de Senat.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat propunerea legislativă 
în şedinţa din  data de 11 decembrie 2018. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au  fost  prezenţi la 
şedinţă  conform listei de  prezenţă.  

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către 
membrii celor  două Comisii, s-a hotărât cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport 
de respingere a propunerii legislative privind urgentarea realizării lucrărilor necesare 
înscrierii terenurilor agricole şi silvice în sistemul de cadastru şi carte funciară precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare. 
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Consilier parlamentar, Florica Manole 
Consilier parlamentar, Roxana Feraru 
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