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 La lucrările şedinţelor au fost prezenţi 27 deputaţi, fiind absenţi motivat 
domnii deputaţi Valeriu Tabără, grupul parlamentar al P.U.N.R., Ifrim Dumitru, 
grupul parlamentar, U.S.D.- P.S.D.R. şi Ionescu Bogdan, grupul parlamentar 
P.N.Ţ.- C.D. 

La lucrările Comisiei din ziua de 16.06.1998 au participat ca invitaţi: 
 - Adrian Dobrescu, Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii şi 

 Alimentaţiei  
- Gheorghe Crăineanu, Director General în Ministerul Agriculturii şi 
 Alimentaţiei  
- Ion Bădescu, Director I.G.F.C.O.T. 
- Constantin Săvulescu, Preşedintele O.N.G.C.C. 
- Nichituc Marian, Lider sindical I.G.F.C.O.T. 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Gheorghe Cristea, 

preşedintele Comisiei. 
Ordinea de zi a fost următoarea: 

 “ Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind înfiinţarea Societăţii 
Naţionale – Institutul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Agricol S.A. “ 
 Domnul deputat Gh. Cristea a făcut o prezentare generală a proiectului de 
Lege, după care pentru susţinerea acestuia  a fost dat cuvântul iniţiatorilor. 
 Domnul Secretar de Stat Dobrescu susţine necesitatea înfiinţării acestei 
societăţi naţionale pentru a putea fi realizat volumul mare de lucrări ce revin 
ministerului în domeniul aplicării Legii fondului funciar şi a cadastrului agricol. 
 Domnul director Bădescu precizează că reorganizarea în societate 
comercială ar stimula activitatea personalului de specialitate, acesta putând fi 
salarizat în condiţiile Legii 14/1991, prin negociere. Totodată, prin reorganizarea 
în societate comercială, s-ar permite participarea la licitaţii. 



 A luat apoi cuvântul domnul Săvulescu preşedintele Oficiului Naţional de 
Cadastru, Geodezie şi Cartografie. 
 Domnul Săvulescu informează asupra atribuţiilor O.N.C.G.C., singura 
instituţie abilitată să organizeze şi să conducă activitatea în domeniile geodeziei, 
cartografiei şi cadastrului. Cadastrul agricol, fiind unul din multele cadastre de 
specialitate, nu se justifică înfiinţarea unei societăţi naţionale în acest domeniu.  
Datele geodezice, cartografice şi cadastrale reprezintă bunuri publice şi nu pot fi 
încredinţate unei societăţi comerciale. Totodată, I.G.F.C.O.T. administrează o 
parte de profil din patrimoniul naţional şi acesta nu poate fi sustras de sub 
controlul O.N.C.G.C.  
 Au fost scoase în evidenţă câteva probleme de fond, printre care: 
neconcordanţa cu unele articole din Legea Cadastrului nr. 7/1996 şi cu Legea  de 
înfiinţare a societăţilor comerciale. 
 Domnul deputat Corniţă consideră că nu trebuie făcut un proiect de Lege 
pentru o societate comercială. 
 Domnul deputat Lăpuşan menţionează că nu există societate naţională pe 
acţiuni cu un singur acţionar. 
 Domnul deputat Alecu susţine că, atât timp cât în Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei există o direcţie de cadastru şi la nivel de judeţ există O.C.A.O.T.A., 
în subordinea aceluiaşi minister nu mai este necesar înfiinţarea unei alte instituţii 
de cadastru în subordinea ministerului. 
 Se precizează că o societate comercială pe acţiuni urmează regimul 
prevăzut de lege, se poate privatiza şi este condusă de adunarea generală a 
acţionarilor, deci iese practic de sub controlul Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei.     
 În finalul dezbaterilor, având în vedere solicitarea de sesizare în fond a 
Comisiei de administraţie locală, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, s-a 
hotărât continuarea dezbaterilor într-o şedinţă comună viitoare. 
 
 
     
 
  Preşedinte,      Secretar, 
 
    Gheorghe Cristea            Ilie Neacşu  
   


