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Către,  
 
                    Biroul Permanent al Camerei Deputaților  
 
                

  
Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege privind 

intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte 

funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal 

de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate, transmis cu 

adresa nr. PLx 594 din 28 octombrie 2019. 

  

 

             PREŞEDINTE,                                                    PREŞEDINTE,    
 

   Adrian-Ionuț CHESNOIU                                  Mihai-Alexandru BADEA 
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RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege privind intabularea dreptului de proprietate în 

sistemul integrat de cadastru și carte funciară în baza posesiei înregistrate în 

Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma 

reconstituirii dreptului de proprietate 

(PLx 594/2019) 

                    
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice și 
Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate spre dezbatere pe fond, cu 
proiectul de Lege privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul 
integrat de cadastru și carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru 
Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii 
dreptului de proprietate, transmis cu adresa nr. PLx 594 din 28 octombrie 2019 și 
înregistrat sub nr. 4c-5/540/29.10.2019 la Comisia pentru agricultură, respectiv nr. 
4c-13/913/2020 la Comisia juridică. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art. 75 din 
Constituţia României şi ale art. 91 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat.  

Propunerea legislativă a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 octombrie 
2019. 

La întocmirea raportului comun, comisiile au avut în vedere: 
- avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr. 659/01.08.2019); 
- avizul favorabil al Consiliului Economic și Social (nr. 3723/16.07.2019); 
- avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele 

minorităților naționale (nr. 4c-6/708/28.11.2019); 



 
 

 
- avizul negativ al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului (nr. 4c-7/499/3.12.2019). 
Guvernul României, prin actul nr. 3723/28.05.2020, nu susține adoptarea 

inițiativei legislative. 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare intabularea dreptului de 

proprietate în cartea funciară, pe baza posesiei înregistrate în registrul agricol sau a 
procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, comisiile sesizate în fond au examinat proiectul de Lege, sus 
menţionat, în şedinţe separate.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 
servicii specifice au examinat proiectul de lege sus menționat în ședința din 3 martie 
2021. La lucrările Comisiei membrii acesteia au fost prezenţi conform listei de 
prezenţă. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat proiectul de 
lege sus menționat în ședința din 10 februarie 2021. La lucrările Comisiei membrii 
acesteia au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
două comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea proiectului de Lege privind intabularea dreptului de 
proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în baza posesiei 
înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în 
urma reconstituirii dreptului de proprietate, pentru a se evita paralelismul 
legislativ, nerespectându-se astfel, dispozițiile art.13, 14 și 16 din Legea nr.24/2000, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian-Ionuț CHESNOIU 

PREȘEDINTE,  
Mihai-Alexandru BADEA 

 

    
                           
                      SECRETAR,                                                 SECRETAR, 
                 Constantin BÎRCĂ                                  Cristian-Tudor BĂCANU 
 
 
 
 
 Consilier parlamentar, Alexandra Simionel                      Consilier parlamentar, Cseke Iuliana        


