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 Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege pentru modificarea 

art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil și pentru completarea art.41 din 

Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, trimis Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunități cu adresa nr. PL-x 89 din 02.03.2020, înregistrat cu nr.4c-

13/141/03.03.2021. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 

legilor organice. 

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Mihai Alexandru Badea 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, DE  

DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
                  București, 11 octombrie 2021 
                    Nr. PL-x 89/2020 

   
 
            

 RAPORT 
 asupra 

Proiectului de Lege pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil și 
pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de 
Lege pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil și pentru 
completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, trimis 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x  89 din 02.03.2020, înregistrat cu 
nr. 4c-13/141/03.03.2021. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat tacit inițiativa legislativă în 
şedinţa din ziua de 26 februarie 2020. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 
alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct.2 din Regulamentul 
Camerei Deputaților, republicat. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.930 din Legea 
nr.287/2009, precum și modificarea art.13 și completarea art.41 din Legea nr.7/1996. Intervențiile 
legislative sunt argumentate prin faptul că „prin similitudine cu dispozițiile art.13 alin.(16) din 
Legea nr.7/1996, care prevede că (...) înscrierea provizorie se face în baza procesului-verbal de 
punere în posesie și a hotărârii comisiei județene de fond funciar privind validarea dreptului de 
proprietate, emise în condițiile legii, iar intabularea dreptului de proprietate urmează a se efectua 
ulterior în condițiile legii, se impune aplicarea acestui principiu și în cazul înregistrărilor 
sporadice, dat fiind faptul că, în acest caz, nu există o posesie de fapt, ci un detentor precar, căruia 
urmează a-i fi definitivat dreptul la data emiterii titlului de proprietate”.  

Consiliul Economic și Social  a avizat favorabil proiectul de Lege, conform adresei cu 
nr.5654 din 5 noiembrie 2019. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, conform adresei cu nr.960 
din 22 noiembrie 2019. 

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei 
pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale (nr.4c-6/113/11.03.2020), 
avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului (nr.4c-
7/94/19.05.2020), avizul negativ al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
și servicii specifice (nr.4c-5/307/17.03.2020) și punctulu i de vedere negativ al Guvernului 
României transmis prin adresa cu nr.1922/18.03.2020. 
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În conformitate cu prevederile art. 62 și 131 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 
inițiativa legislativă în ședința desfășurată în sistem mixt, din ziua de 7 octombrie 2021. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi conform 
listei de prezenţă. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților un raport de respingere a 
Proiectul de Lege pentru modificarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil și pentru 
completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, din următoarele 
considerente: 

- Aplicarea soluției legislative pentru art.930 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind 
Codul civil, republicat cu modificările și completările ulterioare, de a micșora durata 
posesiei, în cazul uzucapiunii extratabulare, de la 10 ani la 5 ani, în condițiile în care 
uzucapiunea tabulară este tot de 5 ani, ar putea produce confuzie; 

- Pentru art.II la art.13 alin.(7) lit.a) din Legea nr.7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, termenul pentru intabularea dreptului de proprietate din oficiu 
se reduce de la 3 ani la 3 luni, atunci când posesia s-a notat în cartea funciară. 
Termenul este prea scurt și nu acordă șansa proprietarului neposesor atunci când se 
notează în cartea funciară posesia, să intervină și să nu își piardă dreptul. Ar fi astfel o 
intervenție împotriva dreptului de proprietate; 

- Pentru art.III din Legea nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, obligativitatea introducerii tuturor datelor existente în format analogic în 
Registrul agricol național până la data de 1 ianuarie 2021, măsura nu este justificată în 
expunerea de motive, termenul neputând fi respectat; 

- Potrivit art.1 alin.(5) din Constituția României , inițiativa legislativă nu întrunește 
criteriile de claritate și precizie, și contravine principiilor legalității securității 
raporturilor juridice, și chiar a garantării dreptului de proprietate. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 
 

 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

Mihai Alexandru Badea Cristian-Tudor Băcanu 

 

                                                

                              
 
 
 

 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Andreea Sârbu 


