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CONSILIUL ECONOMIC $1 SOCIAL 
INTRARE ......IE$IR

PUNCTE DE VEDERE

referitoare la propunerea legislativa pentru modificarea completarea 

Legii cadastrului a publicitatii imobiliare nr.7/1996, precum pentru 

modificarea art.121 din Legea fondului funciar nr.18/1991 (b391/8.07.2020)

A

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea fiinclionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare §i funclionare, Consiliul Economic si Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerea legislativa pentru modificarea §i completarea Legii 

cadastrului §i a publicitdfii imobiliare nr.7/1996, precum §i pentru modificarea art.121 din 

Legea fondului funciar nr.18/1991 (b391/8.07.2020).

In temeiul art. 6 alin. (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 22 

alin. (4) din Regulamentul de organizare §i ftinclionare, in §edinta din data de 23.07.2020, 

desfa§urata online, conform prevederilor Hot^^ii Plenului nr.37/18.03.2020, modificata prin 

Hotararea Plenului nr.52/14.05.2020, partile reprezentate in Plenul Consiliului Economic §i 

Social §i-au exprimat urmatoarele puncte de vedere:

> 2 reprezentanli ai partii patronale, 8 reprezentanti ai pMii sindicale si reprezentantii 

asociatiilor §i fundaliilor neguvemamentale ale societalii civile au votat pentru avizarea 

FAVORABILA a proiectului de act normativ;

> 3 reprezentanli ai partii patronale §i 7 reprezentanli ai paifii sindicale au votat pentru 

avizarea NEFAVORABILA a proiectului de act normativ, cu urmatoarea motivare:

mailto:ces@ces.ro
http://www.ces.ro


• prin masurile propuse, propunerea legislative ar putea genera riscul unui tratament 

diferenpat (anumite operatiuni de carte funciara ar putea sa nu mai fie declarate) §i se 

supra-legalizeaza atributiile Agentiei Nationale de Cadastru §i Publicitate Imobiliara 

stabilite prin Hotararea Guvemului nr 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare §i functionare a Agenpei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara,

— -limitandur.se, in acelasi timp..restructurarea atat de necesara a acestei institupi;

• se impune eliminarea, din cuprinsul textului propunerii legislative a prevederii 

neconstitutionale care nu permite chemarea in justitie a Oficiului de Cadastru §i 

Publicitate Imobiliara (care abuzeaza in multe cazuri atunci cand solicitantii sunt 

nemultumiti de solutiile sau de refuzul de a actiona al oficiului);

• textul legii confine multe propuneri legate de modificari ce pot acoperi fapte penale, 

ceea ce ar eluda actuala legislate §i Sentinfa nr. 113/2016 a Curfii de Apel Bra§ov, 

chiar daca tocmai Agentia Nationals de Cadastru §i Publicitate Imobiliara a fost parte in 

procesul 95/64/2016, §i de aducere a unor prejudicii iminente atat sistemului de 

cadastru, cat §i de afectare a bugetelor administrative, fapte constatate deja de instanfele 

de judecata;

• de asemenea, Inalta Curte de Casatie §i Justitie, in Sentinta nr. 1958/2018, a constatat 

faptul ca, f&ra prima inscriere §i f^a comunicarea incheierii catre direcfiile fiscale, se 

incalca interesul public al statului.

> 1 reprezentant al p^ii patronale s-a abtinut de la vot.
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