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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
 

COMISIA PENTRU 
ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI 

AMENAJAREA TERITORIULUI 
Nr.4c-7/333 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

 
Nr. 4c-13/1080 

 
Bucureşti, 27.07.2020 

 Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun suplimentar asupra proiectului de 
Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, retrimis Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 
teritoriului și Comisiei juridice, de disciplină și imunități pentru examinare în fond, 
cu adresa nr. PLx 630/2019 din 14 iulie 2020, în vederea examinării și depunerii  
unui nou raport. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 

 
PREȘEDINTE, 

Angelica FĂDOR 
PREȘEDINTE 

Nicușor HALICI 
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Parlamentul României    

Camera Deputaţilor  
  

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE 
PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 
Nr.4c-7/333 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 

 
Nr. 4c-13/1080 

Bucureşti, 27.07.2020 
PLx nr. 630/2019 

 
RAPORT COMUN  SUPLIMENTAR 

asupra proiectului  de Lege privind modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 

 
În conformitate cu prevederile din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de 
disciplină și imunități au fost sesizate, cu dezbaterea în fond, a proiectului   de Lege 
privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996 prin adresa nr. PLx 630/2019 din 2 decembrie 2019.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 
ședința din 26 noiembrie 2019, ca urmare a depășirii termenului de adoptare, potrivit 
art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituția României, republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art.75 din 
Constituţia României, republicată, şi ale art.91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat. 

La întocmirea prezentului raport comun suplimentar Comisia pentru administrație 
publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități  au avut 
în vedere: 

- avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 697/13.08.2019)  
- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr. 3981/30.07.2019) 
- avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale (nr. 4c-6/767/11.12.2019) 
- avizul favorabil cu amendamente al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice (nr. 4c-5/82/26.02.2020). 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin.(29), (30) şi 

(32) ale art.9 din Legea nr.7/1996, în sensul ca şi planurile parcelare să beneficieze de 
cofinanţate din bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.  
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Pentru acest proiect de lege a fost întocmit raportul comun de adoptare cu 
amendamente admise și respinse transmis în data de 22 iunie 2020, precum și raportul 
comun înlocuitor cu amendamente admise și respinse transmis în data de 29 iunie 2020. 

Plenul Camerei Deputaților a decis în data de 14 iulie 2020, retrimiterea acestuia 
la Comisiile sesizate în fond, în vederea examinării și depunerii unui nou raport. 

Potrivit prevederilor art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei Deputaţi lor, 
republicat, comisia a examinat proiectul de lege în şedinţe online separate. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege în ședința 
online din data de 20 iulie 2020. La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină 
și imunități au fost prezenți conform listei de prezență.  

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului  a examinat 
proiectul de lege în ședința online din  data de 27 iulie 2020. La dezbateri, membrii 
Comisiei pentru administrație publică  și amenajarea teritoriului au fost prezenți 
conform listei de prezență.  

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate de c ătre membrii 
celor două comisii, s-a hotărât cu unanimitate de voturi, transmiterea către Plenul 
Camerei Deputaților a unui raport comun suplimentar de adoptare a proiectului de 
Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, în forma raportului comun înlocuitor transmis Plenului Camerei 
Deputaților la data de 29 iunie 2020. 

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

 
 

 
PREȘEDINTE, 

Angelica FĂDOR 
PREȘEDINTE 

Nicușor HALICI 
 
 

 
SECRETAR, 

Simona BUCURA-OPRESCU 
SECRETAR, 

Aida-Cristina CĂRUCERU 
 
 

Consilier parmanetar, Nicoleta Toma     Consilier parlamentar, Alexandra Mușat 
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