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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Nr.4c-13/595/2019 
Bucureşti, 22.10.2019 

      Nr.4c-7/278/2019 
                          

                            
 
 

   
   Către,  

  BIROUL PERMANENT AL  

CAMEREI DEPUTAŢILOR  

 
    

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea alin.(30 ) şi (345) ale art.9 din Legea cadastrului şi publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului pentru examinare în fond, cu 
adresa nr. PLx 321/2019 din 1 iulie 2019. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PREŞEDINTE, 
 

              NICUŞOR HALICI FLORIN - CLAUDIU ROMAN 
 

 
 

 
 
 

florica.manole
Original
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ŞI IMUNITĂŢI 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Bucureşti, 22.10.2019  
Nr.4c-13/595/2019 Nr.4c-7/278/2019 

R A P O R T    C O M U N 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea alin.(30 ) şi (345) ale art.9 din Legea cadastrului  

şi 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, prin adresa nr. 
PLx 321/2019 din 1 iulie 2019, cu dezbaterea în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea alin.(30 ) şi (345) ale art.9 din Legea 
cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.4c-13/595/2019 şi la Comisia 
pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului cu nr.4c-7/278/02.07.2019. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 26 iunie 2019, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată.. 

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. 

La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 
- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.214/21.03.2019) 
- avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice  
- avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  
- punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.583/23.04.2019) 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(30) şi (345) ale art.9 din Legea nr.7/1996. Iniţiativa vizează 
instituirea aceluiaşi regim juridic atât pentru finanţarea, cât şi pentru cofinanţarea, în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte 
funciară, a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, respectiv într-un cuantum de maximum 60 de 
lei+TVA/carte funciară, cu excepţia terenurilor situate în zone cu forme de relief ce au categorii ridicate de dificultate prevăzute de 
Instrucţiunile de aplicare a Normelor de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de 
Cartografie, caz în care cuantumul se majorează cu coeficientul de 1,4 şi, ulterior, proporţional cu coeficienţii aferenţi categoriilor de 
dificultate. 
 Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au examinat proiectul de lege în şedinţe 
separate. Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în data de 11 septembrie 
2019. 

La lucrări, membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost prezenţi conform listei de prezenţă. La 
dezbaterile care au avut loc a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul 
Mircea Popa - director general adjunct şi doamna Lucia Smarandache - director în cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege  în data de 22 octombrie 2019. 
La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi conform listei de prezenţă.  
În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii celor două Comisii sesizate în fond, s-a hotărât cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea alin.(30 ) şi (345) ale art.9 din 
Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, cu amendamente admise prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezentul 
raport comun. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

            PREŞEDINTE,             PREŞEDINTE, 
           NICUŞOR HALICI             FLORIN - CLAUDIU ROMAN 

 
 

        SECRETAR,          SECRETAR, 
         ALINA-ELENA TĂNĂSESCU            SIMONA BUCURA-OPRESCU 

    
Consilier parlamentar, Alexandra Muşat Consilier parlamentar, Roxana Feraru 
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Anexa  
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 

crt. 
 

Text Legea nr.7/1996 
 

Text adoptat de Senat 
Amendamente propuse 

(Autorul amendamentelor) 
Motivarea 

amendamentelor 
 propuse 

0 1 2 3 4 
1.  LEGE 

pentru modificarea alin.(30) şi (345) 
ale art.9 din Legea cadastrului şi 
publicităţii imobiliare nr.7/1996 

LEGE 
pentru modificarea Legii 

cadastrului şi publicităţii imobiliare 
nr.7/1996 

Tehnică legislativă. 

2.   Articol unic.- Alineatele (30) 
şi (345) ale art.9 din Legea 
cadastrului şi publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.720 
din 24 septembrie 2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 

 Art. I. - Legea cadastrului 
şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.720 din 24 
septembrie 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

Tehnică legislativă. 

3.   
 
 Art.3 
 (21) Directorul oficiului 
teritorial este numit, concediat sau 
revocat din funcţie, în condiţiile 
legii, prin ordin al directorului 
general al Agenţiei Naţionale, 
contractul individual de muncă al 
acestuia fiind încheiat pe perioadă 
nedeterminată. 
 (22) Concedierea sau 
revocarea din funcţie a directorului 
oficiului teritorial, dispusă, în 
condiţiile legii, prin ordinul 

  1. Alineatele (21) şi (22) ale 
articolului 3 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 (21) Directorul oficiului 
teritorial este numit, concediat sau 
revocat din funcţie, în condiţiile 
prezentei legi, prin ordin al 
directorului general al Agenţiei 
Naţionale, contractul individual de 
muncă al acestuia fiind încheiat pe 
perioadă nedeterminată. 
 (22) Concedierea sau 
revocarea din funcţie a directorului 
oficiului teritorial, dispusă, în 
condiţiile prezentei legi, prin 

Norma a fost reformulată 
pentru claritatea reglementării, 
în conformitate cu dispoziţiile 
art.8 alin.(4) din Legea 
nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative 
care prevăd că: Textul 
legislativ trebuie să fie 
formulat clar, fluent şi 
inteligibil, fără dificultăţi 
sintactice şi pasaje obscure sau 
echivoce. (....) nu trebuie să 
prejudicieze stilul juridic, 
precizia şi claritatea 
dispoziţiilor. 
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prevăzut la alin. (21), reprezintă un 
caz de încetare de drept a 
contractului individual de muncă. 
Fac excepţie persoanele încadrate 
prin concurs pe un post în cadrul 
oficiului teritorial, anterior preluării 
la Agenţia Naţională, care pot opta 
pentru încadrarea pe o funcţie de 
execuţie vacantă în cadrul oficiului 
teritorial, dacă persoana 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de 
lege pentru ocuparea respectivei 
funcţii. 

ordinul prevăzut la alin. (21), 
reprezintă un caz de încetare de 
drept a contractului individual de 
muncă. Fac excepţie persoanele 
încadrate prin concurs pe un post în 
cadrul oficiului teritorial, anterior 
preluării la Agenţia Naţională, care 
pot opta pentru încadrarea pe o 
funcţie de execuţie vacantă în 
cadrul oficiului teritorial, dacă 
persoana îndeplineşte condiţiile 
prevăzute de lege pentru ocuparea 
respectivei funcţii. 
 

(Autor: dep. Ion Călin - PSD) 
 

Reformularea s-a impus având 
în vedere că o astfel de normă 
reprezintă o normă specială, 
care se circumscrie 
dispoziţiilor art.15 din Legea 
nr.24/2000, potrivit cărora: (1) 
O reglementare din aceeaşi 
materie şi de acelaşi nivel 
poate fi cuprinsă într-un alt act 
normativ, dacă are caracter 
special faţă de actul ce 
cuprinde reglementarea 
generală în materie. 
(2) Caracterul special al unei 
reglementări se determină în 
funcţie de obiectul acesteia, 
circumstanţiat la anumite 
categorii de situaţii, şi de 
specificul soluţiilor legislative 
pe care le instituie. 
(3) Reglementarea este 
derogatorie dacă soluţiile 
legislative referitoare la o 
situaţie anume determinată 
cuprind norme diferite în 
raport cu reglementarea-cadru 
în materie, aceasta din urmă 
păstrându-şi caracterul său 
general obligatoriu pentru 
toate celelalte cazuri. (vezi 
decizia ICCJ nr.33/2008, unde 
s-a stipulat că: În vederea 
aplicării unitare a legii, Înalta 
Curte va stabili că legea 
specială înlătură aplicarea 
dreptului comun, fără ca 
pentru aceasta să fie nevoie ca 
principiul să fie încorporat în 
textul legii speciale...), astfel că 
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s-a impus reformularea 
normelor din prezenta lege, 
pentru a se evita orice 
eventuale interpretări. 

4.   
 
 
 Art.9 
 (30) Taxa pe valoarea 
adăugată se adaugă, potrivit legii, la 
sumele prevăzute la alin. (29) şi 
(345), ce se decontează de Agenţia 
Naţională pentru cofinanţarea sau 
finanţarea lucrărilor de înregistrare 
sistematică contractate de unităţile 
administrativ-teritoriale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (345) Agenţia Naţională 
finanţează lucrările de înregistrare 
sistematică iniţiate de unităţile 
administrativ-teritoriale în 

 
 
 
 
 „(30) Agenţia Naţională 
cofinanţează lucrările de înregistrare 
sistematică iniţiate de unităţile 
administrativ-teritoriale în condiţiile 
alin.(29) într-un cuantum de 
maximum 60 lei + TVA/carte 
funciară, cu excepţia terenurilor 
situate în zone cu forme de relief ce 
au categorii ridicate de dificultate 
prevăzute de Instrucţiunile de aplicare 
a Normelor de timp pentru operaţiile 
necesare realizării lucrărilor de 
specialitate în cadrul Centrului 
Naţional de Cartografie, aprobate prin 
ordin al directorului general al 
Agenţiei Naţionale, caz în care acest 
cuantum se majorează cu coeficientul 
de 1,4 şi, ulterior, proporţional cu 
coeficienţii aferenţi categoriilor de 
dificultate. Lista unităţilor 
administrativ-teritoriale, precum şi 
coeficienţii corespunzători se aprobă 
ca anexă la acest ordin. 
 
 (345) Agenţia Naţională 
finanţează lucrările de înregistrare 
sistematică iniţiate de unităţile 
administrativ-teritoriale în condiţiile 

       2. Alineatele (30) şi (345) ale 
articolului 9 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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condiţiile alin. (341) şi (342) într-un 
cuantum de maximum 60 lei/carte 
funciară, cu excepţia terenurilor 
situate în zone cu forme de relief ce 
au categorii ridicate de dificultate 
prevăzute de Instrucţiunile de 
aplicare a Normelor de timp pentru 
operaţiile necesare realizării 
lucrărilor de specialitate în cadrul 
Centrului Naţional de Cartografie, 
aprobate prin ordin al directorului 
general al Agenţiei Naţionale, caz 
în care cuantumul se majorează 
proporţional cu coeficienţii aferenţi 
categoriilor de dificultate. Lista 
unităţilor administrativ-teritoriale, 
precum şi coeficienţii 
corespunzători se aprobă ca anexă 
la acest ordin. 

alin.(341) şi (342) într-un cuantum de 
maximum 60 lei + TVA/carte 
funciară, cu excepţia terenurilor 
situate în zone cu forme de relief ce 
au categorii ridicate de dificultate 
prevăzute de Instrucţiunile de aplicare 
a Normelor de timp pentru operaţiile 
necesare realizării lucrărilor de 
specialitate în cadrul Centrului 
Naţional de Cartografie, aprobate prin 
ordin al directorului general al 
Agenţiei Naţionale, caz în care acest 
cuantum se majorează cu coeficientul 
de 1,4 şi, ulterior, proporţional cu 
coeficienţii aferenţi categoriilor de 
dificultate. Lista unităţilor 
administrativ-teritoriale, precum şi 
coeficienţii corespunzători se aprobă 
ca anexă la acest ordin.” 

5.    Art.II - Dispoziţiile 
articolului 9 alineatele (30) şi (345) 
din Legea cadastrului şi publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, sunt aplicabile 
contractelor de finanţare încheiate 
după data de 1 ianuarie 2020.  

(Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului) 

 

 
 


