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                                     RAPORT 
asupra  propunerii legislative pentru modificarea unor prevederi legale în 

domeniul circulaţiei juridice a terenurilor 
 
              În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru 
modificarea unor prevederi legale în domeniul circulaţiei juridice a 
terenurilor, trimisă cu adresa nr. Pl-x 321 din 17 iunie 2009 şi  înregistrată cu nr. 
31/618 din 18 iunie 2009. 
               Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 15.06.2009. 
             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.  
              Propunerea legislativă are ca obiect modificarea unor dispoziţii în 
domeniul circulaţiei juridice a terenurilor, intervenţiile legislative vizând 
recunoaşterea valabilităţii înstrăinării terenurilor cu sau fără construcţii, situate în 
intravilan sau extravilan, indiferent de destinaţia sau de întinderea lor, atât în formă 
autentică cât şi atestată de avocat. Modificarea vizează art.2 alin.(1) din Titlul X al 
Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată. 
             Consiliul Legislativ, prin avizul nr.205 din 18.03.2009, a avizat favorabil  
propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. 
                Guvernul, conform punctului de vedere transmis cu adresa 
nr.795/31.03.2009, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, precizând că,  
actualmente, terenurile cu sau fără construcţii, situate în intravilan şi extravilan, 
indiferent de destinaţia sau de întinderea lor, pot fi înstrăinate şi dobândite prin 
acte juridice între vii, încheiate în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii 
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absolute. Instituirea, de către lege, a formei autentice, a avut în vedere anumite 
scopuri, cum ar fi asigurarea libertăţii şi certitudinii consimţământului, exercitarea 
unui control al societăţii asupra actelor ce prezintă importanţă juridică ce depăşeşte 
interesele părţilor. In prezent, autentificarea actelor este o atribuţie a notarului 
public, conform Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare. De asemenea, iniţiatorii nu au asigurat 
corelarea soluţiilor propuse prin proiect cu regula referitoare la obligaţia prevăzută 
în sarcina notarilor publici, în legătură cu materia în discuţie, consacrată la art. 77  
alin. (6) teza (1) din 

1

Legea privind Codul fiscal nr. 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare potrivit căreia, impozitul datorat de contribuabili pentru 
transferul dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia, prin acte 
juridice între vii, asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, 
precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii se calculează şi se 
încasează de notarul public înainte de autentificarea actului, în sensul că prin 
proiect nu este stabilit expres faptul că această regulă se aplică şi avocatului.             
             Comisia pentru administraţie publică,amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic, a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform avizului cu 
nr.26/519 din 25.06.2009. 
              În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, 
expunerea de motive şi documentele care o însoţesc, în şedinţa din  17 octombrie 
2011.  
              La dezbateri au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 23 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi .  
               Pentru considerentele arătate, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare, Raportul de  respingere a propunerii legislative pentru 
modificarea unor prevederi legale în domeniul circulaţiei juridice a terenurilor. 
                 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor organice. 
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