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RAPORT SUPLIMENTAR 
 

asupra propunerii legislative  pentru  completarea art.56 din 
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 

 
              În conformitate cu prevederile art.95 şi art.104 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre reexaminare şi dezbatere în fond, cu propunerea 
legislativă  pentru completarea art.56 din Legea  cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, iniţiată de domnul deputat Ioan Stan,  trimisă cu  nr. Pl-x 218  
din 23 mai  2007  şi  înregistrată cu nr. 31/399 din 24 mai 2007. 
              Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor  este  Cameră decizională.  
             Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această propunere 
legislativă în şedinţa din 4 aprilie 2007. 
             Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1423 din 25.10.2006, a avizat 
favorabil  propunerea legislativă. 
             Guvernul, prin punctul său de vedere, transmis cu adresa nr.3650 din 
04.12.2006, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
             Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, prin avizul transmis cu adresa nr.26/1551 din 24 aprilie 2007, a 
avizat negativ această propunere legislativă. 
             Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 
specifice, prin avizul transmis cu adresa nr.24/203 din 18.04.2007, a avizat 
favorabil propunerea legislativă. 
              Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.56 
din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu un 
alineat prin care se prevede ca birourile notariale să poată autentifica, la ieşirea din 
indiviziune pentru terenurile agricole, acte de partaj voluntar, prin care părţile au 
stabilit vecinătăţile rezultate din dezmembrare şi fără schiţe cadastrale. 
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                În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă în 
şedinţa din  data de 3 mai  2007.  
                În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative întrucât nu s-a avut  în vedere faptul că scopul Legii nr.7/1996 este acela 
de protejare a proprietăţii, prin realizarea cadastrului general, ca sistem unitar  şi 
obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică a imobilelor de pe întreg 
teritoriul ţării. Totodată, o astfel de reglementare este şi în defavoarea cetăţenilor 
deoarece, în cazul în care se constată, ulterior, că au fost în eroare la semnarea 
partajului voluntar şi doresc să se adreseze instanţei de judecată, aceştia nu deţin 
nici o dovadă care să conducă la stabilirea cu exactitate a amplasamentului.      
                 Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 22 mai 2007, a hotărât 
retrimiterea propunerii legislative la Comisia sesizată în fond, pentru reexaminare 
şi depunerea unui nou raport, în temeiul art.104 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, întrucât nu a fost întrunit numărul de voturi  pentru 
adoptarea propunerii de respingere formulată de Comisie, necesar în cazul unei legi 
organice. 
                 În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au reexaminat propunerea legislativă, în 
şedinţa din 19 iunie 2007. La dezbateri au participat ca invitaţi, domnul Viorel 
Mănescu, preşedintele Uniunii Notarilor Publici din România, doamna Doina 
Rotaru, preşedintele Camerei Notarilor Publici, Anda Mitu şi Nicoleta Miclăuş, 
consilieri juridici la Ministerul Justiţiei,  Robert Tatu – director general, Oanea 
Orest - director şi Cătălin Badiu – şef serviciu, din partea Autorităţii Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară.                
                 La lucrări au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 28 membrii ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  
                 În urma reexaminării propunerii legislative şi a punctelor de vedere 
exprimate de membrii Comisiei şi de invitaţi,  s-a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, menţinerea Raportului  iniţial de respingere a propunerii  legislative 
pentru completarea art.56 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996. 
                 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice. 
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