
  Parlamentul României
 Camera Deputaţilor

COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                 Nr.26/372/11.10.2001
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU           

ECOLOGIC

Către

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură, trimis comisiei
noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.517 din 24 septembrie  2001.
 Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 17 septembrie
2001.

La întocmirea raportului comisia a avut în vedere şi avizele :
- Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii

specifice cu nr. 417/XVIII/4 din 2 octombrie 2001;
- Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu nr. 517/2.10.2001;
- Consiliului Legislativ cu nr. 722/20.07.2001;
La dezbaterile din şedinţa de lucru a comisiei din 10 octombrie 2001 a

participat şi reprezentantul Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie.
Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte

din categoria legilor ordinare.

 PRESEDINTE,
   SECRETAR,

IOAN OLTEAN
KOVACS CSABA TIBERIU
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RAPORT
asupra  proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi

funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură.

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvenului nr. 13/2001 privind înfiinţarea
organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură , comisia  a hotărât în şedinţa din 10 octombrie
2001, ca proiectul de lege sus-amintit să fie supus Plenului Camerei Deputaţilor, în vederea dezbaterii şi adoptării cu
următoarele amendamente :

Nr
crt

Textul iniţial
al proiectului de lege şi al ordonanţei

Amendamente propuse
Text adoptat de comisie

Motivarea

0. 1 2 3

1.
Textul proiectului de lege:

Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa
Guvernului nr.13 din 26 iulie 2001 privind
înfiinţarea organizarea şi funcţionarea
serviciilor comunitare pentru cadastru şi
agricultură, emisă în temeiul art.1pct. IV.8 din

Articol unic. � text nemodificat



2

Legea nr. 324/2001 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.461 din 13 august 2001, cu următoarele
modificări:

2.

1. Formula introductivă va avea următorul
cuprins:

�În temeiul art.107 din Constituţia
României, al art. 1 punctul IV.8 din Legea nr.
324/2001 privind abilitarea Guvernului de a
emite ordonanţe şi având în vedere prevederile
art.VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 70/2001  pentru modificarea şi completarea
Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.
7/1996
Guvernul României adoptă prezenta
ordonanţă�

Formula introductivă � text nemodificat

3.
Textul ordonanţei:

Art. 2. - (2) Serviciile comunitare pentru
cadastru şi agricultură îndeplinesc şi alte
atribuţii stabilite prin lege sau însărcinări
primite de la consiliul local ori de la primar.

2. La articolul 2, alineatul (2) , va avea
următorul cuprins:

Art. 2. - (2) Serviciile comunitare pentru
cadastru şi agricultură îndeplinesc şi alte
atribuţii stabilite prin lege sau însărcinări
primite de la autorităţile administraţiei
publice locale.

Îmbunătăţire redacţională

4. Textul proiectului de lege:
2. La articolul 5, alineatul (1) va avea 3. La articolul 5 alineatul (1) va avea Amendamentul comisiei
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următorul cuprins:
� (1) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor
şi municipiilor pot înfiinţa societăţi comerciale
pentru preluarea şi valorificaea produselor
agroalimentare de la producătorii individuali,
de la exploataţiile agricole asociative şi de la
exploataţiile familiale. Asemenea asociaţii
comerciale se pot înfiinţa şi prin asocierea între
mai multe consilii locale�

următorul cuprins:
 (1) Text nemodificat

propus la alin..2 al art.2 a
determinat renumerotarea .

PREŞEDINTE,

SECRETAR,
IOAN OLTEAN

KOVACS CSABA TIBERIU

Redactat � expert parlamentar:
Arh. Victor Cristea
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Următoarele amendamente nu au fost acceptate de comisie în cadrul dezbaterilor asupra acestui proiect de act normativ:

Nr
crt

Articolul iniţial
al ordonanţei de urgenţă

Amendamente respinse Motivarea

5 Art.1. � (2) Serviciile comunitare
pentru cadastru şi agricultură se constituie,
după caz, în compartimente distincte,
organizate în cadrul aparatului propriu al
consiliilor locale, cu încadrarea în numărul
maxim de posturi aprobat potrivit legii, sau ca
servicii publice cu personalitate juridică, în
subordinea consiliilor locale, finanţate din
venituri extrabugetare şi din subvenţii
acordate de la bugetul local.

Domnii deputaţi Raduly Robert Kalman şi
Kovacs Csaba Tiberiu � grupul parlamentar al
UDMR propun reformularea alin. (2) al art.1 astfel:

(2) Serviciile comunitare pentru cadastru şi
agricultură se constituie, după caz, în
compartimente distincte, organizate în cadrul
aparatului propriu al consiliilor locale, cu încadrarea
în numărul maxim de posturi aprobat potrivit legii,
sau ca servicii publice cu personalitate juridică, în
subordinea consiliilor locale��

(21) Prin excepţie de la prevederile alin.(2),
până la 31 decembrie 2003, aceste servicii vor fi
finanţate din bugetul de stat, în limitele de
personal cuprinse în anexă:
                                                                  Anexa
Numărul maxim de specialişti finanţat de la bugetul de
stat încadraţi în serviciile comunitare pentru cadastru şi
agricultură organizate în cadrul consiliilor locale.

Nr
crt.                    Localităţi                         Nr. specialişti

1                     municipiu                           3
2                       oraş                                   2
3.                     comună                              1

Conform art. 7 alin.3 din
Legea administraţiei
publice locale
nr.215/2001, autorităţile
administraţiei publice
centrale nu pot stabili sau
impune nici un fel de
responsabilităţi
autorităţilor
administraţiei publice
locale în procesul de
descentralizare  a unor
servicii publice, fără
asigurarea mijloacelor
financiare
corespunzătoare pentru
realizarea respectivelor
responsabilităţi.
Precizarea numărului de
personal este necesară
pentru acoperirea unui
număr minimal de
specialişti de la bugetul
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de stat, care să asigure
serviciile care fac
obiectul prezentei
reglementări
Comisia a considerat
corespunzător textul
ordonanţei.

6.

Art.1 � (3) Îndrumarea tehnico-
metodologică a serviciilor comunitare
prevăzute la alin.(1) se asigură de către
oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi
cartografie şi de direcţiile generale judeţene
pentru agricultură şi industrie alimentară.

Domnul deputat Ion Bozga � grupul
parlamentar al PSD - propune reformularea alin.(3)
după cum urmează:

Art.1 � (3) Îndrumarea tehnico-metodologică
a serviciilor comunitare prevăzute la alin.(1) se
asigură de către oficiile judeţene de cadastru,
geodezie şi cartografie şi de direcţiile generale
judeţene pentru agricultură şi industrie alimentară şi
de către direcţiile sanitar-veterinare judeţene..

Toate activităţile sanitar-
veterinare sunt îndrumate
tehnic  de direcţiile
sanitar-veteinare judeţene
şi nicidecum de direcţiile
generale pentru
agricultură şi industrie
alimentară.
Comisia a considerat
corespunzător textul
ordonanţei.

7 Art. 2 � (1)���..
���������.

h) urmăresc modul în care
deţinătorii de terenuri asigură cultivarea
acestora;

Domnul deputat Victor Dobre � grupul
parlamentar al PNL - propune eliminarea
prevederilor literei h).

Comisia a respins
amendamentul
considerând
corespunzător textul
ordonanţei.
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8 Art.2. - ���.
���������.

l ) iau măsuri pentru prevenirea
îmbolnăvirii animalelor şi asigură
efectuarea tratamentelor în cazul
îmbolnăvirilor.

Domnul deputat Ion Bozga � grupul
parlamentar al PSD -  propune reformularea lit. l )
după cum urmează:

l ) asigură efectuarea tratamentelor în cazul
îmbolnăvirilor la animale.

Acţiunile sanitar-
veterinare referitoare la
efectuarea vaccinărilor la
animale se află în prezent
concesionate pe o
perioadă de 15 ani de
către medicii veterinari
privaţi.
Comisia a considerat
corespunzător textul
ordonanţei.

9. Art. 3.- Atribuţiile prevăzute la art.2,
care presupun prestări de servicii la cererea
cetăţenilor, se execută pe baze de taxe
stabilite de consiliile locale, potrivit
reglementărilor legale.

Domnul deputat Victor Dobre � grupul
parlamentar al PNL � propune eliminarea art.3.

Comisia consideră
corespunzător textul
ordonanţei.

10 Art.5. � (2) Serviciile pentru cadastru şi
agricultură vor sprijini şi vor coordona
înfiinţarea unor asemenea societăţi
comerciale şi vor acorda consultanţă şi
sprijin producătorilor în valorificarea
producţiei agricole vegetale şi animaliere.

Domnii deputaţi Raduly Robert Kalman şi
Kovacs Csaba Tiberiu � grupul parlamentar al
UDMR- propun următoarea reformulare:

Art.5. � (2) Serviciile pentru cadastru şi
agricultură vor acorda consultanţă şi sprijin
producătorilor în valorificarea producţiei agricole
vegetale şi animaliere.

Nu se poate impune nici
unei autorităţi locale
înfiinţarea unor societăţi
comerciale agricole care
să preia cantităţi de
produse agricole,
respectiv să participe la
valorificarea lor. .Acest
lucru implică nu numai
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necesitatea unor fonduri
de finanţare în plus ci şi
spaţii de depozitare
special amenajate care
momentan nu există.
Comisia consideră că
textul proiectului de lege
este corespunzător.

PREŞEDINTE,
SECRETAR,

         IOAN OLTEAN
KOVACS CSABA TIBERIU

Redactat- expert parlamentar:
Arh. Victor Cristea
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