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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Nr.4c-13/684/2019 
Bucureşti, 10.02.2020 

      Nr.4c-7/325/2019 
                          

                            
 
 

   
   Către,  

  BIROUL PERMANENT AL  

CAMEREI DEPUTAȚILOR  

 
    

 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, trimisă 
Comisiei juridice, de disciplină și imunități și  Comisiei pentru administrație publică 
și amenajarea teritoriului pentru examinare în fond, cu adresa nr. PLx 362/2019 din 
10 septembrie 2019. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

                PREŞEDINTE, 
 

              NICUȘOR HALICI ANGELICA FĂDOR 
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Conf cu originalul
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ  

ȘI IMUNITĂȚI 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI  

AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Bucureşti, 10.02.2020  
Nr.4c-13/684/2019 Nr.4c-7/325/2019 

R A P O R T    C O M U N 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare , Comisia 
juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului  au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 362/2019 din 10 
septembrie 2019, cu dezbaterea în fond, a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, înregistrată 
la Comisia juridică, de disciplină și imunități cu nr. 4c-13/684/2019 și la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  cu nr.4c-
7/325/2019. 

Senatul a respins propunerea legislativă în ședința din data de 4 septembrie 2019. 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat. 
La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.330/24.04.2019); 
Guvernul, prin punctul de vedere nr.775 din 27 mai 2019, nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

          Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice  și Comisia pentru buget, finanțe și bănci  au avizat 
negativ inițiativa legislativă. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.7/1996, în sensul stabilirii unor preţuri fixe pentru anumite servicii, 
preţuri ce nu vor putea fi modificate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
 Potrivit prevederilor art.61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au examinat propunerea legislativă în şedinţe 
separate. Membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat propunerea legislativă  în data de 1 octombrie 2019. 

La lucrări, membrii ai Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teitoriului au fost prezenți conform list ei de prezență.  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 în cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de lege  în data de 10 februarie 2020. 
La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți conform listei de prezență.  
În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii celor două Comisii sesizate în fond, s-a hotărât cu majoritate 

voturi, întocmirea unui raport comun de respingere a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 
întrucât stabilirea prin lege a tarifelor pentru anumite servicii prestate de ANCPI, în cuantum fix, fără a da posibilitatea organelor de conducere ale 
acesteia să intervină asupra nivelului acestora, în funcție de necesitățile instituției de funcționare și de îndeplinire a atribuțiilor legale, poate avea un 
impact negativ asupra dreptului de proprietate, garantat, indiferent de titular, de art.44 alin.(1) din Constituția României,  republicată, dat fiind că 
atributele acestui drept nu pot fi exercitate în absența înscrierilor aflate în competența ANCPI. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
 

PREŞEDINTE, 
 

PREŞEDINTE, 
 

NICUȘOR HALICI ANGELICA FĂDOR 
 
 

SECRETAR, SECRETAR, 
 

AIDA-CRISTINA CĂRUCERU 
 

SIMONA BUCURA-OPRESCU 
     
 
 
 
Consilier parlamentar, Alexandra Mușat 

 
 
 

Consilier parlamentar, Roxana Feraru 
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