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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
 

                      Bucureşti, 08.03.2017 
                                                                Nr.4c-3/103/2017 
       
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor 
noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse 

în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea 
Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 

ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.205/2006, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost 
sesizată pentru aviz, în regim de urgenţă, care va fi transmis Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi, care este sesizată în fond, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2016 pentru 
prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele 
măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în 
cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind 
reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, 
ratificat prin Legea nr.205/2006, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, transmis cu adresa nr. P.L.x. 141 din 27 
februarie 2017, înregistrat sub nr.4c-3/103 din 28 februarie 2017. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1304/19.12.2016, avizează 
favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă cu observaţii şi propuneri preluate 
de iniţiator. 
  Senatul a adoptat proiectul de lege în condiţiile articolului 115 
alineatul (5) teza a III-a din constituţia României, republicată. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prorogarea unor 
termene, instituirea unor noi termene, stabilirea unor măsuri pentru finalizarea 
acţiunilor pentru activităţile cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului 
de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, 
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ratificat prin Legea nr.205/2006, precum şi modificarea unor acte normative, 
intervenţiile legislative vizând evitarea unor blocaje care ar putea să apară în mai 
multe domenii, cauzate de imposibilitatea îndeplinirii la timp a unor obligaţii 
instituite prin respectivele acte normative. 
  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din 7 
martie 2017. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente admise prevăzute în 
anexă. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor organice. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 
republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 
 
 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri parlamentari, 
Viorela Gondoş 
Isabela Patricia Robe 
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Anexă 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 

Nr. 
crt. 

Text OUG nr.98/2016 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1.  Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.98 din 15 
decembrie 2016 pentru prorogarea 
unor termene, instituirea unor noi 
termene, privind unele măsuri pentru 
finalizarea activităţilor cuprinse în 
contractele încheiate în cadrul 
Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
pentru finanţarea Proiectului privind 
reforma sistemului judiciar, semnat la 
Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat 
prin Legea nr.205/2006, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.1030 din 21 decembrie 2016. 
 

Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.98 din 15 
decembrie 2016 pentru prorogarea 
unor termene, instituirea unor noi 
termene, privind unele măsuri pentru 
finalizarea activităţilor cuprinse în 
contractele încheiate în cadrul 
Acordului de împrumut dintre 
România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
pentru finanţarea Proiectului privind 
reforma sistemului judiciar, semnat la 
Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat 
prin Legea nr.205/2006, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.1030 din 21 decembrie 2016, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 
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Conform normelor de tehnică 
legislativă. 
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0 1 2 3 4 

2.   
 
Art.II. – Predarea către Agenţia 
Domeniilor Statului a terenurilor 
prevăzute la art.6 alin.(51) din 
Legea nr.165/2013 privind 
măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură 
sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse 
prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, se face de către comisia 
locală de fond funciar care a primit 
aceste terenuri, în termen de 6 luni 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
prin protocol. Delimitarea 
terenurilor şi înscrierea lor în 
evidenţele de cadastru şi carte 
funciară se realizează prin 
Agenţia Naţională de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară. 
 

 1. Articolul II se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.II. – Delimitarea şi predarea 
către Agenţia Domeniilor Statului a 
terenurilor prevăzute la art.6 alin.(51) 
din Legea nr.165/2013 privind 
măsurile pentru finalizarea procesului 
de restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi 
cu modificările şi completările aduse 
prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se 
face de către comisia locală de fond 
funciar care a primit aceste terenuri, în 
termen de 6 luni de la data intrării în 
vigoare a legii de aprobare a 
ordonanţei de urgenţă, prin protocol. 
În vederea înscrierii în evidenţele de 
cadastru şi carte funciară a 
terenurilor predate către Agenţia 
Domeniilor Statului, unitatea 
administrativ teritorială are 
obligaţia de a include aceste 
terenuri în sectoarele cadastrale ce 
fac obiectul înregistrării sistematice 
din cadrul unităţii administrativ 
teritoriale, iar plata acestor lucrări 
de către Agenţia Naţională de 

 
 
A fost prevăzută  modalitatea d  
întocmire şi plată a înscrier  
terenurilor predate către Agenţ  
Domeniilor Statului, în sistemu  
integrat de cadastru şi cart  
funciară. 
 

http://idrept.ro/00155908.htm
http://idrept.ro/00155908.htm
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0 1 2 3 4 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
se face conform dispoziţiilor art.9 
alin.(341)-(3412) din Legea 
cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată  cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 
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3.  2. La articolul 9, alineatul (347) 
va avea următorul cuprins: 
„(347) În vederea asigurării 
finanţării complementare 
prevăzute la alin.(343) şi (344), 
unităţile administrativ-teritoriale 
care intenţionează demararea 
lucrărilor de înregistrare 
sistematică a terenurilor la nivel de 
sector cadastral pentru îndeplinirea 
obiectivului finalizării înregistrării 
sistematice la nivelul sectorului 
cadastral, conform alin.(341) şi 
(342), au obligaţia de a transmite 
oficiilor teritoriale în raza cărora 
sunt situate sectoarele cadastrale 
solicitarea de a se încheia 
contractul de finanţare, în termen 
de 45 de zile de la intrarea în 
vigoare a procedurii prevăzute la 
alin.(346). În vederea derulării 

 2. La art.XVIII, punctul 2 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(347) În vederea asigurării finanţării 
complementare prevăzute la alin. (343) 
şi (344), unităţile administrativ-
teritoriale care intenţionează 
demararea lucrărilor de înregistrare 
sistematică a terenurilor la nivel de 
sector cadastral pentru îndeplinirea 
obiectivului finalizării înregistrării 
sistematice la nivelul sectorului 
cadastral, conform alin.(341) şi (342), 
au obligaţia de a transmite oficiilor 
teritoriale în raza cărora sunt situate 
sectoarele cadastrale solicitarea de a se 
încheia contractul de finanţare, în 
termen de 45 de zile de la intrarea în 
vigoare a procedurii prevăzute la 
alin.(346). Prin derogare de la 
prevederile alin.(348), în vederea 

 
 
 
În scopul accelerării încheierii 
contractelor de finanţare şi a 
înregistrării sistematice la 
nivelul sectorului cadastral au 
fost eliminate termenele care 
permiteau prelungirea 
termenului de 45 de zile de 
încheiere a contractului. 
S-a reglementat  obligaţia de 
includere cu prioritate în 
sectoarele cadastrale ce fac 
obiectul înregistrării sistematice, 
a  terenurilor aferente proiectelor 
de infrastructură de interes 
naţional. 
 

http://idrept.ro/00173016.htm
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0 1 2 3 4 
Programului naţional de cadastru 
şi carte funciară, începând cu data 
de 1 ianuarie 2017, termenul de 45 
de zile se va calcula de la primirea 
de către unitatea administrativ-
teritorială a înştiinţării transmise 
de oficiul teritorial cu privire la 
suma alocată" pentru finanţare şi a 
modelului contractului de 
finanţare.” 
 

derulării Programului naţional de 
cadastru şi carte funciară, începând cu 
anul 2017, termenul de 45 de zile se 
va calcula de la primirea de către 
unitatea administrativ-teritorială a 
înştiinţării transmise de oficiul 
teritorial cu privire la suma alocată 
pentru finanţare şi a modelului 
contractului de finanţare. Unitățile 
administrativ teritoriale beneficiare 
ale finanțării lucrărilor de 
înregistrare sistematică, au 
obligația de a include cu prioritate, 
în sectoarele cadastrale care fac 
obiectul contractului de prestări 
servicii, terenurile aferente 
proiectelor de infrastructură de 
interes național.” 
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4.    3. La art.XVIII după punctul 2 se 
introduc două noi puncte, punctele 
3 şi 4, cu următorul cuprins: 
„3. La articolul 11, după alineatul (8) 
se introduce un nou alineat, alin.(81), 
cu următorul cuprins: 
(81) Până la aprobarea delimitării 
unităţilor administrativ-teritoriale 
prin lege, în cazul în care limitele 
acestora  sunt stabilite prin procese- 

Prin completarea reglementării 
actuale s-a avut în vedere 
modalitatea de punere în aplicare 
a celor statuate de instanţele 
judecătoreşti în litigiile având ca 
obiect stabilirea limitelor 
unităţilor administrativ-
teritoriale, ţinând cont de 
considerentele Curţii 
Constituţionale la pronunţarea 
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0 1 2 3 4 
verbale de delimitare, procese-
verbale de conciliere, sau, după caz, 
prin hotărâri judecătoreşti 
definitive, devin oficiale şi Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară are obligaţia de a le 
introduce în sistemul integrat de 
cadastru şi carte funciară, conform 
prevederilor art.11 alin.(16). 
 
4. La articolul 9, alineatul (3411) se 
abrogă.” 
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mai multor decizii (Decizia 
nr.393/2013, nr.414/2013, 
nr.462/2013, nr.21/2014,  
nr.155/2014) prin care a 
soluţionat excepţiile de 
neconstituţionalitate referitoare 
la art.II din Legea nr.133/2012. 
De asemenea, au fost avute în 
vedete dispoziţiile art.22 din 
Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
”Delimitarea teritorială a 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor se 
stabileşte prin lege. Orice 
modificare a limitelor teritoriale 
ale acestora se poate efectua 
numai prin lege şi numai după 
consultarea prealabilă a 
cetăţenilor din unităţile 
administrativ-teritoriale 
respective prin referendum, care 
se organizează potrivit legii.” 
 

5.    4. După art.XVIII se introduce un 
nou articol, art.XIX,  cu următorul 
cuprins: 
„Art.XIX. - Poziţia 11 din ANEXA 
Nr.21: COTIZAŢII la organismele 

Bugetul total estimat de 
37.235.000 CHF raportat la 
numărul total de unităţi de 852,5 
contribuţii, rezulta ca 1(unu) 
unitate de contribuţie va avea o 
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0 1 2 3 4 
internaţionale din sistemul O.N.U. la  
Ordonanţa  Guvernului nr.41/1994 
privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România 
este parte, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr.241 din data de 
29 august 1994, cu modificările şi 
completările ulterioare se modifică 
după cum urmează: 

valoare de 43.677,42 CHF.  
Referitor la ţara noastă, România 
şi-a menţinut numărul de clase, 
respectiv 3 unităţi de contribuie, 
dar, datorita faptului ca bugetul 
maxim anual aprobat poate să 
difere de la un la altul, 
cuantumul cotizaţiei anuale 
datorate se schimba de la un an 
la altul sau de la o etapa de 
programare la alta.  
Astfel, cuantumul cotizaţiei 
anuale datorate de România 
pentru anul 2016 este: valoarea 
unei unităţi de contribuţie de 
43.677,42 CHF x 3 unităţi = 
131.032 Franci elveţieni(CHF) 
/an. 
 

 
 
 
 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale 
11. Uniunea Poştala Universală (U.P.U.) Franci elveţieni 3 unităţi contributive* 

 
* cuantumul cotizaţiei anuale datorate de România este: valoarea unei unităţi de contribuţie CHF x 3 unităţi  
valoarea unei unităţi de contribuţie CHF = Valoarea maxima bugetara anuala raportata la numărul total de unităţii contribuţii al Uniunii 
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