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asupra proiectului de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere 
 

(PL.x  152/2013) 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost 
sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi forestiere, transmis cu adresa 
nr.PL.x  152 din 20 mai 2013, înregistrat cu nr. 24/238/20.05.2013, respectiv cu  nr. 31/651/20.05.2013. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor  este  Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 14 mai 2013, cu respectarea prevederilor 
art. 76 alineatul (2) din Constituţia României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil  iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 129 din 6 martie 
2013. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare efectuarea gratuită a formalităţilor prevăzute de Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996, republicată, în cazul primei înregistrări în cadastru şi cartea funciară a terenurilor agricole şi celor forestiere situate 
în extravilanul localităţilor, dobândite prin  titlurile de proprietate emise potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991. Se 
preconizează ca efectuarea acestor formalităţi să fie finanţate de la bugetul de stat, iar onorariile experţilor cadastrali să se plătească în 
limita sumei de 400 lei/proprietate. 
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Guvernul, prin punctul de vedere  transmis cu adresa nr. 4614/DRP din 7 iunie 2013, nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, prin adresa nr. 22/197 din 19 iunie 2013, a transmis un aviz negativ al proiectului de 

lege. 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din 20 noiembrie 2013. La dezbaterea iniţiativei 
legislative au fost prezenţi 22 deputaţi din numărul total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.   

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au examinat proiectul de lege sus 
menţionat în şedinţa din 9 decembrie 2013. La lucrări au fost prezenţi 36 deputaţi, din totalul de 37 membri ai comisiei. 
    La dezbaterea proiectului a participat, ca invitat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, domnul Valentin Şoneriu, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către membrii comisiilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi 
(17 voturi împotrivă), să se supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare, Raportul de adoptare a proiectului de 
Lege privind prima intabulare a terenurilor agricole şi celor forestiere, cu amendamentele admise  prevăzute  în Anexa 1 şi 
amendamentele respinse prevăzute în Anexa 2 la prezentul raport. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare potrivit prevederilor art.73 din Constituţia României, republicată. 
 
 

PREŞEDINTE, REŞEDINTE, 

Nini SĂPUNARU 

 

Liviu Bogdan CIUCĂ 

SECRETAR, SECRETAR, 

Costel ŞOPTICĂ Theodor-Cătălin NICOLESCU 

      
 

                                  Consilier, Anton Păştinaru                             Consilier parlamentar, Iuliana Fuiorea    
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Anexa 1 

 
AMENDAMENTE ADMISE 

 

 

În urma dezbaterii, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:   
Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor 
0 1 2 3 

1.  LEGE 
privind prima intabulare a terenurilor 

agricole şi forestiere 
 

Nemodificat  
  

 

 

2.  Art. 1. – În cazul primei înregistrări 
în cadastru şi cartea funciară a terenurilor 
agricole şi forestiere situate în extravilanul 
localităţilor, dobândite prin titlurile de 
proprietate emise în baza Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a 
Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar 
nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
deţinătorii titlurilor de proprietate au 
dreptul la efectuarea tuturor formalităţilor 
impuse de Legea cadastrului nr. 7/1996, cu 
modificările şi completările ulterioare, fără 

      Art. 1. – La prima înregistrare  în 
registrele de cadastru şi în cartea funciară a 
terenurilor agricole şi forestiere situate în 
extravilanul localităţilor, în baza titlurilor de 
proprietate emise în temeiul Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, 
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului 
funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu 
modificările şi completările ulterioare, deţinătorii 
titlurilor de proprietate au dreptul la efectuarea 
tuturor formalităţilor impuse de Legea 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, fără costuri. 
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costuri. 
  

 
Autor: Comisia juridică 

3.  Art. 2. – Onorariile experţilor 
cadastrali vor fi suportate din bugetul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, din fondurile 
generate de taxele de autorizare pentru 
persoanele care realizează lucrări de 
specialitate din domeniile cadastrului, 
geodeziei şi cartografiei, în limita sumei de 
400 lei/proprietate. 

      Art. 2. - (1) Onorariile experţilor cadastrali 
vor fi suportate din fondurile europene, din 
structura exerciţiului bugetar 2014-2020, 
pentru terenurile agricole şi forestiere din 
mediul rural iar pentru terenurile agricole şi 
forestiere din mediul urban din fonduri 
obţinute prin parteneriate public-private, în 
limita sumei de 400 lei/proprietate. 
 

Iniţiatori: 
Dep. PNL - George Scutaru, Theodor Nicolescu, 
Ioan Cupşa, Steluţa Cătăniciu, Gabriel 
Andronache şi dep. PSD Ciprian Nicolae Nica 

 

4.  

------------ 

        „(2) Fondurile necesare plăţii onorariilor 
menţionate la alin.(1) pot fi suplimentate şi de 
la bugetul de stat.” 

 
 

Iniţiatori: 
Dep. PNL - George Scutaru, Theodor 

Nicolescu, Ioan Cupşa, Steluţa Cătăniciu, 
Gabriel Andronache şi dep. PSD Ciprian Nicolae 
Nica 

 

5.  Art. 3. – În termen de 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
ministerul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice va emite instrucţiuni 

Art. 3. – În termen de 30 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul 
dezvoltării regionale şi administraţiei publice va 
emite instrucţiunile de punere în aplicare a 
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de punere în aplicare a dispoziţiilor 
prevăzute la art. 2.  

prevederilor prezentei legi, care se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 

 
Autor – Comisia juridică 

 
   Anexa 2 

II. AMENDAMENTE RESPINSE  
 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) Motivarea amendamentelor Camera 

decizională  

0 1 2 3 4 
1.  Art. 2. – Onorariile 

experţilor cadastrali vor fi 
suportate din bugetul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, din 
fondurile generate de taxele de 
autorizare pentru persoanele 
care realizează lucrări de 
specialitate din domeniile 
cadastrului, geodeziei şi 
cartografiei, în limita sumei de 
400 lei/proprietate. 

Art. 2. – (1) Onorariile experţilor 
cadastrali vor fi suportate din 
fondurile europene, aparţinând 
exerciţiului bugetar 2014-2020, 
pentru terenurile agricole şi 
forestiere din extravilan din mediul 
rural şi urban în limita sumei de 700 
lei/ha.  
 
Deputat PDL – Tinel Gheorghe   

1.  
 
 
 
2.  

Camera  
Deputaţilor  
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