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Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare Dr.7/1996 (b574/14.12.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi ftmcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legea 

cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (b574/14.î2.2021).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 4.01.2022, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu următoarea 

motivare:

• nu sunt argumentate în mod valid nici angajările pe durată nedeterminată şi, mai ales, 

nici asistenţa juridică pe bani publici (deci pe banii contribuabilului) acordată 

persoanelor cercetate/ urmărite pentru comiterea unor fapte prevăzute de legea penală;

♦ introducerea copiilor certificate, în locul copiilor legalizate, prevăzută la art. 11 alin. (2) 

lit. f), precum şi eliminarea menţionării caracterului exclusiv al măsurătorilor, 

prevăzută la alin. (15) al aceluiaşi articol, nu sunt oportune şi aduc atingere 

sentimentului de încredere pe care publicul al trebui să îl aibă în procedurile de carte

funciară.

Preşedinte, 

Bogdan SIMIOJ H A
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