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Parlamentul RomânieiParlamentul RomânieiParlamentul RomânieiParlamentul României    
Comisia pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii  specifice 

                                                                                          Bucureşti, 17.09.1998 
                                                                                          Nr. 390/ XVIII/4 

 
RAPORT 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 101/1998  
privind reglementarea plăţii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, 

 Geodezie şi Cartografie şi oficiile judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie 
 

 În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea 
plăţii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi oficiile judeţene de 
cadastru, geodezie şi cartografie  în şedinţa din 16.09.1998, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu 
următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
( text iniţial ) 

Amendamentul propus: 
( autorul ) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1. 
 

0. 

Art.1. – (3) Sumele încasate potrivit 
dispoziţiilor alin. (1) se varsă la bugetul 

1. 

Se elimină. 
Deputat: Gh. Cristea 

 
2. 

Potrivit prevederilor Legii 
finanţelor publice  

3. 

 Oficiului Naţional de Cadastru, 
Geodezie şi Cartografie sau, după caz, 

 nr. 72/1996, veniturile 
instituţiilor publice finanţate 
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la bugetul oficiilor judeţene şi al 
municipiului Bucureşti de cadastru, 
geodezie şi cartografie şi se 
gestionează, potrivit legii, în regim 
extrabugetar. 

integral de la buget se varsă 
la bugetul de stat. 

2. Art. 2. – Din sumele obţinute potrivit 
dispoziţiilor art. 1 alin.(3), oficiile 
judeţene de cadastru, geodezie şi 
cartografie şi al municipiului Bucureşti 
vor vira o cotă de 30% la bugetul 
Oficiului Naţional de Cadastru, 
Geodezie şi Cartografie. 

 Art. 2 se va modifica şi va avea următorul 
cuprins: 
“Art. 2. – Veniturile încasate potrivit 
dispoziţiilor alin. (1) al art. 1 se 
gestionează şi se varsă, potrivit legii, la 
bugetul de stat.” 
Deputat: Gh. Cristea, P.N.Ţ.C.D. 
Deputat: Gh. Oană, P.D.S.R. 
 

Pentru concordanţă cu 
prevederile Legii nr. 72/1996 
şi a Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 
7/1996 era necesară 
reformularea art. 2. 

3. Art. 3. – (1) Finanţarea cheltuielilor 
curente şi de capital ale Oficiului 
Naţional de Cadastru, Geodezie şi 
Cartografie şi ale oficiilor judeţene şi a 
municipiului Bucureşti de cadastru, 
geodezie şi cartografie se asigură din 
venituri extrabugetare şi alocaţii de la 
bugetul de stat, potrivit legii. 

Se elimină. 
Deputat Gh. Cristea 

Potrivit art. 9 din Legea 
cadastrului nr. 7/1996 – lege 
organică – finanţarea 
Oficiului Naţional de 
Cadastru, Geodezie şi 
Cartografie şi a instituţiilor 
din subordinea sa se asigură 
de la bugetul de stat. 

0. 1. 2. 3. 
 
 

       (2) În termen de 15 zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
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ordonanţe, Oficiul Naţional de 
Cadastru, Geodezie şi Cartografie va 
prezenta Guvernului propuneri de 
modificare a Hotărârii Guvernului 
nr.1038 din 28 octombrie 1996 privind 
organizarea şi funcţionarea Oficiului 
Naţional de Cadastru, Geodezie şi 
Cartografie, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I,  nr. 284 
din 12 noiembrie 1996, referitor la 
sistemul de finanţare a activităţii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Preşedinte,                                                        Secretar, 
 
    Gheorghe Cristea             Ilie Neacşu 
 
 
 
 
 Întocmit: Expert parlamentar, 
   Aneta Simionescu  


