
  Parlamentul României
 Camera Deputaţilor

COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA,                 Nr.26/376/11.10.2001
AMENAJAREA TERITORIULUI SI ECHILIBRU           

ECOLOGIC

Către

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2001 pentru modificarea şi
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, trimis comisiei
noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.528 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. 418/XVIII/4 din 2 octombrie 2001;
- Consiliului Economic şi Social cu nr. 918/2001;
- Consiliului Legislativ cu nr. 377/27. 04.2001;
La dezbaterile din şedinţa de lucru a comsiei 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 organice.

 PRESEDINTE,
   SECRETAR,

IOAN OLTEAN
KOVACS CSABA TIBERIU
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RAPORT
asupra  proiectului de Lege  privind  aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70 1/2001 pentru  modificarea şi
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996.

În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvenului nr. 70/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, 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

Articolul iniţial
al legii şi al ordonanţei de urgenţă

Amendamente propuse
Text adoptat de comisie

Motivarea

0. 1 2 3

1.
Textul legii:

Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.70 din 17 mai 2001
pentru modificarea şi completarea  Legii
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.
7/1996, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.266 din 23 mai 2001,

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.70 din 17 mai 2001
pentru modificarea şi completarea  Legii
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.
7/1996, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.266 din 23 mai 2001, cu

Reformularea
articolului unic a fost
deteminată de modificările
aduse prevederilor
ordonanţei de urgenţă  .
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cu următoarea modificare: următoarele modificări şi completări:

2.
1. La articolul I punctul 1, după

alineatul 1 al articolului 3, se introduce un
nou alineat,alin.11, cu următorul cuprins:
� Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi
Cartografie este condus de un preşedinte, cu
rang de secretar de stat, ajutat de doi
vicepreşedinţi , cu rang de subsecretar de stat,
numiţi prin decizie a Primului � ministru, la
propunerea ministrului administraţiei publice
şi un secretar general, numit în condiţiile
legii.�

1. La articolul I punctul 1, după alineatul
1 al articolului 3, se introduce un nou alineat, cu
următorul cuprins:
� Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi
Cartografie este condus de un preşedinte, cu
rang de secretar de stat, ajutat de doi
vicepreşedinţi , cu rang de subsecretar de stat,
numiţi prin decizie a Primului � ministru, la
propunerea ministrului administraţiei publice şi
un secretar general, numit în condiţiile legii.�

Îmbunătăţire redacţională.

3.
2. Alineatul 1 al articolului 4 va avea

următorul cuprins:
� Ministerele, alte instituţii centrale de

stat, regiile autonome şi alte persoane juridice
organizează cadastrul de specialitate în
domeniile: forestier, apelor, industrial,
extractiv, imobiliar-edilitar, transporturilor,
turismului, zonelor naturale protejate şi
construite, celor cu risc ridicat de calamităţi
naturale ori supuse poluării şi degradării şi
altele.�

2. Alineatul 1 al articolului 4 va avea
următorul cuprins:

� Ministerele, instituţiile centrale de stat,
regiile autonome şi alte persoane juridice
organizează cadastrul de specialitate în
domeniile: forestier, apelor, industrial, extractiv,
imobiliar-edilitar, transporturilor, turismului,
zonelor naturale protejate şi construite, celor cu
risc ridicat de calamităţi naturale ori supuse
poluării şi degradării şi altele.�

Îmbunătăţire redacţională.

4.
Textul Legii nr.7/1996

Art. 6. � Oficiile judeţene de cadastru,
geodezie şi cartografie realizează, la nivelul
unităţilor administrativ-teritoriale, atribuţiile
prevăzute la art. 5 lit.a), f) şi g) din prezenta

La articolul 6 , alineatul 1, va avea
umătorul cuprins:

�Art. 6. � Oficiile judeţene de cadastru,
geodezie şi cartografie realizează, la nivelul

Completarea făcută prin
Ordonanţa nr.70/ 2001 cu
lit.i) şi j) la art.5 al Legii nr.
7/1996 trebuie să devină o
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lege. unităţilor administrativ-teritoriale, atribuţiile
prevăzute la art. 5 lit.a), f), g), i) şi j) din
prezenta lege.�

atribuţie principală a
Oficiilor judeţene de
cadastru, geodezie şi
cartografie.

5 5. Art.17 va avea următorul cuprins:
� Art. 17. � Oficiul judeţean de

cadastru, geodezie şi cartografie, este
împuternicit să execute lucrările geo-
topografice, de cadastru şi cartografie, direct
sau prin persoane fizice sau juridice
autorizate.�

Articolul 17 va avea următorul cuprins:
�Art. 17. - Oficiul judeţean de cadastru,

geodezie şi cartografie, este împuternicit să
execute lucrările de geodezie şi topografie, de
cadastru şi cartografie, direct sau prin persoane
fizice sau juridice autorizate.�

Reformularea este necesară
pentru corelarea cu termenii
tehnici utilizaţi în domeniu

Urmare introducerii
amendamentului de la nr.crt.
4. se impune renumerotarea..

6 Art. VI. � În subordinea consiliilor
locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor
se vor înfiinţa servicii comunitare de cadastru
şi agricultură încadrate cu personal specializat
� îngineri agronomi, horticoli, zootehnişti,
medici veterinari, operatori însămânţători
şi alţi specialişti � după caz.

�Art. VI. - În subordinea consiliilor locale
ale comunelor, oraşelor şi municipiilor se vor
înfiinţa servicii comunitare de cadastru şi
agricultură încadrate cu personal specializat.�

Folosirea termenului de
�personal specializat� este
acoperitoare şi răspunde în
mai mare măsură realităţilor
şi posibilităţilor din  fiecare
unitate administrativ-
teritorială.

 PREŞEDINTE,
        SECRETAR,

           IOAN OLTEAN
KOVACS CSABA TIBERIU

Expert parlamentar:
Arh.Victor Cristea
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Următoarele amendamente nu au fost acceptate:

Nr
crt

Articolul iniţial
al ordonanţei de urgenţă

Amendamente respinse Motivarea

Art. VI. � În subordinea consiliilor
locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor
se vor înfiinţa servicii comunitare de cadastru
şi agricultură încadrate cu personal specializat
� îngineri agronomi, horticoli, zootehnişti,
medici veterinari, operatori însămânţători
şi alţi specialişti � după caz.

Domnul deputat Valeriu Zgonea � grupul
parlamentar al PSD (social democrat şi umanist)
propune următoarea reformulare a artVI:

Art. VI. � În subordinea consiliilor locale
ale comunelor, oraşelor şi municipiilor se vor
înfiinţa servicii comunitare de cadastru şi
agricultură încadrate cu personal specializat �
îngineri geodezi, subingineri cadastru,
tehnicieni topografi, ingineri, subingineri şi
tehnicieni agronomi, medici veterinari,
operatori însămânţări artificiale şi alţi
specialişti � după caz.

Propunerea are în vedere
precizarea categoriilor de
personal specializat care să
poată fi încadrat în aceste
servicii comunitare.
Comisia a respins propunerea
considerând că reformularea
propusă este acoperitoare şi
flexibiulă răspunzând în mai
mare măsură realităţilor şi
posibilităţilor fiecărei unităţi
administrativ � teritoriale.

        PREŞEDINTE,
SECRETAR,

       IOAN OLTEAN
KOVACS CSABA TIBERIU

Redactat- expert parlamentar:
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Arh. Victor Cristea
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