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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor                                                                       

Comisia juridică de disciplină și imunități 

4c-13/494/2020/2021 

Comisia pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului 

4c-7/254/2020/2021 

 

          Către, 

 BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

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

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.61/2020 privind completarea 

Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 şi pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ trimis, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului, pentru examinare în fond, cu 

adresa nr. PLx 346/2020 din 10 iunie 2020. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

     PREŞEDINTE,                                                           PREŞEDINTE, 

Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă                                  Simona Bucura-Oprescu 



1 
 

             

                                                   Parlamentul României 

          Camera Deputaţilor 

   

Comisia juridică, de disciplină și imunități 

4c-13/494/2020/2021 

  

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului     

  4c-7/254/2020/2021        

 

RAPORT COMUN 

asupra 

Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 

şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ 

În conformitate cu prevederile art.95 și art.117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 346/2020 din 10 

iunie 2020, cu dezbaterea în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr.7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, înregistrată la Comisia juridică, de 

disciplină și imunități  cu nr. 4c-13/494 din 11 iunie 2020 și la Comisia administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului cu nr. 4c-7/254 din 12 iunie 2020.  

Senatul în calitate de primă Camera sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința 

din 3 iunie 2020. 
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Conform 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. 

Consiliul Legislativ, prin adresa înregistrată cu nr. 436 din 7 mai 2020, a avizat 

favorabil  proiectul de lege. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a avizat favorabil 

proiectul de lege, conform avizului nr. 4c-19/64 din 22 iunie 2020. 

Guvenul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 3262 din 22 aprilie 2021, 

susține adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Guvern. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.7/1996, în 

sensul introducerii unui articol nou care să reglementeze faptul că cererea de înscriere, 

recepţie sau avizare va putea fi depusă online prin intermediul sistemului informatic de 

cadastru şi carte funciară, însoţită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul 

juridic a cărui înscriere se cere sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepţia 

sau avizarea. Totodată, se propune modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019, în vederea clarificării dreptului consilierilor locali sau judeţeni, 

după caz, de a participa la şedinţele consiliului local sau judeţean, după caz, cât şi la 

şedinţele comisiilor de specialitate ale autorităţii deliberative, prin intermediul oricăror 

mijloace electronice, în special pe perioada stării de urgenţă, dar şi ulterior, după 

încetarea acesteia. 

 În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administraţie 

publică şi amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în ședințe separate. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege 

în şedinţa din 23 iunie 2020. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 şi 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ în forma adoptată de Senat. 

La lucrări, membrii comisiei au fost prezenţi conform listei de prezență. 
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Comisia juridică, de disciplină și imunități a dezbătut proiectul de lege în ședința 

desfășurată în sistem mixt din data 13 decembrie 2021 și a  hotărât cu majoritate de 

voturi adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 şi 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate  membrii celor doua 

comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită plenului Camerei Deputaților  

raportul comun de adoptare a  proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr.7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ în forma adoptată de Senat. 

În raport cu obiectul de reglementare şi conținutul său, proiectul de Lege face parte 

din categoria legilor organice.. 

  

 

 

     PREŞEDINTE,                                                           PREŞEDINTE, 

Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă                                  Simona Bucura-Oprescu 

 

 

           SECRETAR,                                                          SECRETAR, 

     Ladányi László-Zsolt                                               Radu-Marcel Tuhuţ  

 

 

 

Consilier parlamentar, Bucur Dragoș                                                                           Consilier parlamentar, Nicoleta Toma 

    


