PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 20.10.2004
Nr. 110,64/1996

RAPORT ÎNLOCUITOR
asupra proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii
nr.36/1995 – Legea notarilor publici şi a activităţii notariale şi a
propunerii legislative privind modificarea şi completarea
Legii nr.36/16 mai 1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale
Cu adresa nr. 110 din 17 iunie 1996, Biroul Permanent al
Camerei Deputaţilor a transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi,
spre dezbatere în fond, proiectul de Lege privind modificarea şi
completarea Legii nr.36/1995 – Legea notarilor publici şi a activităţii
notariale.
Acest proiect de lege, ce provine dintr-o propunere legislativă
iniţiată de domnul senator Ion Predescu, a fost dezbătut şi adoptat de Senat
la 7 mai 1996.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a mai fost sesizată,
spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind modificarea şi
completarea Legii nr.36/16 mai 1995 a notarilor publici şi a activităţii
notariale, iniţiată de domnul deputat Florin Negoiţă, transmisă cu adresa
nr.64 din 12 martie 1996.
Cele două iniţiative legislative au fost dezbătute de Comisia
juridică, de disciplină şi imunităţi în şedinţa din 29 august 1996, asupra
acestora întocmindu-se raportul favorabil nr.225, 418/XXXVI/11 din 5
septembrie 1996 cu amendamente admise.
Plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 5 februarie 1998, a
restituit Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi acest raport în vederea
completării.
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Repuse pe ordinea de zi a comisiei, dezbaterea acestor iniţiative
legislative a fost amânată la solicitarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici
în vederea formulării unor propuneri pentru îmbunătăţirea reglementărilor în
acest domeniu. Propunerile urmau să fie făcute după ce avea loc reuniunea
de lucru a notarilor publici, pentru a se putea stabili care sunt aspectele
vizate, rezultate din activitatea practică a acestora.
Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, comisia a reluat dezbaterile asupra celor două iniţiative
legislative, în şedinţa din 20 octombrie 2004. La lucrările comisiei au
participat, în calitate de invitaţi, din partea Uniunii Naţionale a Notarilor
Publici, doamna Doina Dunca – consilier şi doamna Carmen Dumitriu.
Cu ocazia dezbaterilor cu caracter general, reprezentanţii
Uniunii Naţionale a Notarilor Publici au menţionat că propunerile formulate
în cuprinsul celor două iniţiative legislative nu mai corespund actualelor
modificări intervenite în legislaţie. De asemenea, au mai precizat că o
eventuală modificare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale ar
putea face obiectul unei iniţiative legislative după adoptarea legilor
fundamentale aflate în procedură legislativă (cum este cazul noului Cod
civil), în scopul corelării.
Faţă de aceste considerente şi în urma exprimării punctelor de
vedere de către membrii comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, să
se propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea celor două iniţiative
legislative.
Prezentul raport înlocuieşte raportul iniţial nr.225,
418/XXXVI/11 din 5 septembrie 1996.
La lucrările şedinţei au fost prezenţi 20 de deputaţi din numărul
total de 23 membri ai comisiei.
În raport de obiectul şi conţinutul lor, ce vizează modificarea
unei legi organice, cele două iniţiative legislative fac parte din categoria
legilor organice.

PREŞEDINTE,
Prof. univ. dr. Ion NEAGU

SECRETAR,
Florin IORDACHE

consilier
Diaconu Dumitra
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