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Parlamentul  României  

Camera  Deputaţilor 
 

Comisia pentru apărare,  ordine publică                                                          Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi         
şi siguranţă naţională                                                    Nr. 4c-11/328/2014                                                                                                                                               
Nr. 4c-12/85/2014                                       
                                                        Bucureşti, 19 mai 2015                                        

                                                PL-x 131/2014 
RAPORT  COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond cu 

proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, trimis Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională cu adresa nr. PL-x 131 din 23 martie 2014, înregistrat cu  nr. 4c-12/85 din 26 martie 2014 şi Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 131 din 25 martie 2014, înregistrat cu  nr. 4c-11/328 din 26 martie 2014. 

Senatul a adoptat proiectul de lege, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din data de 18 martie 2014. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege avea iniţial ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 prin 

care instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi al securităţii naţionale pot executa, cu personalul şi mijloacele proprii în domeniul specific de 

activitate, lucrările de geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie şi cartografie necesare asigurării geografice a Armatei României, a celorlalte 

structuri ale Sistemului Naţional de Apărare şi a structurilor NATO, pe baza specificaţiilor tehnice şi standardelor NATO din domeniul geografiei 

militare. 

Consiliul Legislativ, cu adresa nr. 1375 din 11 decembrie 2013, a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri.  

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11&leg=2012&cam=2&pag=comp20140317
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Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil proiectul de lege, în şedinţa din data de 8 aprilie 2014, 

cu unanimitate de voturi, conform adresei cu nr.4c-6/101/2014. 

    În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

membrii celor două Comisii sesizate pentru dezbatere în fond au examinat proiectul de lege în şedinţe separate.  

         Pentru a exprima punctul de vedere al Guvernului, la şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a participat doamna 

Otilia Sava, secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, precum şi domnul colonel Marin 

Alniţei, şeful Direcţiei Topografice Militare din Ministerul Apărării Naţionale. 

 Comisia pentru apărare a dezbătut proiectul de lege în şedinţele din 14 aprilie 2014 şi 19 mai 2015.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au hotărât, cu 

majoritate de voturi pentru, să trimită Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, cu amendamentul cuprins în anexă. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în şedinţele din zilele de 24 septembrie 2014, 17 

februarie 2015, 17 martie 2015 şi 12 mai 2015.  

Din numărul total de 26 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, la dezbaterea proiectului de lege deputaţii au fost prezenţi 

conform listei de prezenţă. 

În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu  modificările şi completările ulterioare, la 

lucrări au fost prezenţi în calitate de invitaţi, din partea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, domnul Radu Stefănescu – director 

general ANCPI, domnul Marcel Grigore – director general adjunct al ANCPI şi domnul Mihai Busuioc – secretar general adjunct şi doamna Sirma 

Caraman – secretar de stat, ambii din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a transmis comisiilor sesizate pentru dezbaterea în fond propuneri de modificare, 

completare sau eliminare a unor amendamente ale proiectului de act normativ, prin adresele cu nr.14877/17.09.2014, 3090/16.02.2015, 

3970/03.03.2015 şi 8590/04.05.2015. Acestea au vizat în principal simplificarea procedurilor de înregistrare sistematică a proprietăţilor. 

Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti a elaborat un amendament la art. 28 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 

7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după mai multe întâlniri de lucru cu reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.co?idc=11&leg=2012&cam=2&pag=comp20140317
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Cadastru şi Publicitate Imobiliară, “în vederea identificării unor probleme apărute în practică în aplicarea dispoziţiilor legale în materie şi găsirii 

soluţiilor legale pentru înlăturarea oricăror posibile aspecte care ar putea impieta activitatea celor două entităţi profesionale în aplicarea legii”. 

Membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât, în urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, un raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare nr.7/1996, cu amendamentele admise din Anexa ce face parte integrantă din prezentul raport. 

 În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Ion MOCIOALCĂ 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Nicolae-Ciprian NICA 

 
 

            
         

 
 

                         
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar,                                               Consilier parlamentar, 
Daria Cotoc                                                                     Rodica Penescu 
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      ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr.7/1996 

Text 
 Senat 

Amendamente 
Comisii Propuneri/Observaţii 

 
1. 

Titlul legii 
 

Legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare 

nr. 7/1996 

Titlul legii 
LEGE 

pentru modificarea şi 
completarea Legii 

cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996 

 

 
 
 
Nemodificat 
 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
2. 

 Articol unic. –  Legea 
cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, 
republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr.83 din 7 februarie 
2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează 
după cum urmează: 

Art. I. - Nemodificat 
 
 
 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională 
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Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr.7/1996 

Text 
 Senat 

Amendamente 
Comisii Propuneri/Observaţii 

3. Art. 2  alin. (4)  Dacă 
un imobil este traversat 
de limita de demarcare 
între intravilanul şi 
extravilanul unei 
localităţi din cadrul 
unei unităţi 
administrativ-
teritoriale, acel imobil 
va fi despărţit în două 
imobile, pentru care se 
vor acorda numere 
cadastrale distincte, 
unul pentru porţiunea 
din intravilan şi altul 
pentru cea din 
extravilan. 
 

---------------------------------- 
 
Amendamentul nu a fost 
dezbătut şi adoptat de 
SENAT. 
 

 
 
1. Alineatul (4) al articolului 
2 se abrogă. 
 
Amendament însuşit de 
domnii deputaţi: 
 
VASILE VARGA 
TINEL GHEORGHE 
CIPRIAN NICA 
BOGDAN CIUCĂ 
IONUŢ SĂVOIU 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

Limita intravilanului se 
poate modifica oricând şi 
duce la fragmentări 
nejustificate ale terenului. 
Impactul social al actualei 
reglementări impune costuri 
suplimentare necesare 
întocmirii documentaţiilor 
cadastrale, respectiv 
documentaţii cadastrale de 
actualizare şi de dezlipire. 
Din punct de vedere juridic,  
au fost sesizate aspecte 
negative legate de refuzul 
creditorilor ipotecari de a 
accepta dezmembrarea 
imobilului, acord obligatoriu 
conform dispoziţiilor art. 
879 alin.(3) din Codul civil, 
care prevăd că: “Alipirea sau 
dezlipirea unui imobil grevat 
cu sarcini nu se poate face 
decât cu consimţământul 
titularilor acelor sarcini”, 
deşi o astfel de operaţiune nu 
implică voinţa 
proprietarului. 
De asemenea, legislaţia 
specială în materie de 
urbanism nu impune o astfel 



 6 

Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr.7/1996 

Text 
 Senat 

Amendamente 
Comisii Propuneri/Observaţii 

de operaţiune, prevederile 
art. 47 alin. (2) din Legea nr. 
350/2001, conform cărora: 
“După aprobarea prin 
hotărârea consiliului local a 
PUG şi PUZ, primăriile sunt 
obligate să transmită 
hotărârea însoţită de 
documentaţia de aprobare a 
PUG şi PUZ către oficiul de 
cadastru şi publicitate 
imobiliară, în vederea 
actualizării din oficiu a 
destinaţiei imobilelor 
înregistrate în sistemul 
integrat de cadastru şi carte 
funciară”, coroborate cu cele 
ale art. 48 alin. (2) din 
acelaşi act normativ, 
conform cărora: “Stabilirea 
limitelor intravilanului prin 
planurile de urbanism 
general şi zonal se va face în 
raport cu nevoile de 
dezvoltare ale localităţilor 
din cadrul unei anumite 
unităţi administrativ-
teritoriale”, atestând faptul 
că limita intravilanului este 
dinamică, iar legea specială 
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Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr.7/1996 

Text 
 Senat 

Amendamente 
Comisii Propuneri/Observaţii 

în materie de urbanism 
prevede necesitatea 
actualizării destinaţiei 
imobilelor şi nu a 
dezmembrării acestora în 
vederea alocării unor numere 
cadastrale distincte, astfel că 
se apreciază ca fiind utilă 
abrogarea alineatului (4) al 
articolului 2 din Legea nr. 
7/1996; 

 
4. 

 
 
Art. 3 
 
(3) În subordonarea 
oficiilor teritoriale, la 
nivelul fiecărei 
circumscripţii 
judecătoreşti va 
funcţiona cel puţin un 
birou de cadastru şi 
publicitate imobiliară, 
denumit în continuare 
birou teritorial, sau, 
după caz, un birou de 
relaţii cu publicul, ca 
unităţi fără 
personalitate juridică. 
Modul de organizare şi 

 
 
 
 
 
 
 

2. Alineatul (3) al articolului 
3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
“(3) Până la data 31 
decembrie 2016, la nivelul 
fiecărei circumscripţii 
judecătoreşti se va constitui şi 
va funcţiona cel puţin un birou 
de cadastru şi publicitate 
imobiliară, denumit în 
continuare birou teritorial, sau, 
după caz, un birou de relaţii cu 
publicul, ca unităţi fără 
personalitate juridică, în 
subordinea oficiilor teritoriale. 
Modul de organizare şi 
funcţionare, numărul, precum 
şi arondarea acestora pe unităţi 
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Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr.7/1996 

Text 
 Senat 

Amendamente 
Comisii Propuneri/Observaţii 

funcţionare, numărul, 
precum şi arondarea 
acestora pe unităţi 
administrativ-teritoriale 
se stabilesc prin ordin 
cu caracter normativ al 
directorului general al 
Agenţiei Naţionale. 
 

administrativ-teritoriale se 
stabilesc prin ordin cu caracter 
normativ al directorului general 
al Agenţiei Naţionale.” 
 
Autori amendament: 
Dl. deputat Vasile Varga 
Dl. deputat Tinel Gheorghe 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 

 
5. 

Art. 3 
 
 
 
(5) În îndeplinirea 
obligaţiilor ce le revin, 
instituţiile publice şi 
notarii publici vor avea 
acces direct, 
permanent, personal 
sau prin reprezentant 
ori on-line la cărţile 
funciare în format 
electronic, în vederea 
obţinerii pe cale 
electronică a extraselor 
de carte funciară şi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Alineatul (5) al articolului 
3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
(5) În îndeplinirea obligaţiilor 
ce le revin, instituţiile publice, 
notarii publici, experţii 
judiciari, persoanele autorizate 
să realizeze lucrări de cadastru, 
geodezie, cartografie şi 
fotogrammetrie şi executorii 
judecătoreşti vor avea acces 
direct, permanent, personal sau 
prin reprezentant ori on-line la 
conţinutul cărţilor funciare în 
format electronic, în vederea 
consultării cărţii funciare şi 

 
 
 
 
Alineatul (5) trebuie 
corelat cu prevederile alin. 
(4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr.7/1996 

Text 
 Senat 

Amendamente 
Comisii Propuneri/Observaţii 

transmiterii actelor 
instrumentate în 
vederea înscrierii 
acestora în cartea 
funciară. Agenţia 
Naţională va asigura 
până la 31 decembrie 
2012 punerea în 
aplicare a acestor 
dispoziţii. Procedura 
comunicării actelor 
către şi de către 
birourile teritoriale se 
va stabili prin protocol 
de colaborare aprobat 
prin hotărâre a 
Consiliului Uniunii 
Naţionale a Notarilor 
Publici din România şi 
prin ordin cu caracter 
normativ al directorului 
general al Agenţiei 
Naţionale, protocol 
care se va publica în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obţinerii pe cale electronică a 
extraselor de carte funciara şi 
transmiterii actelor 
instrumentate în vederea 
înscrierii acestora în cartea 
funciară. Agenţia Naţională va 
asigura până la 31 decembrie 
2016 punerea în aplicare a 
acestor dispoziţii. Procedura 
comunicării actelor către 
birourile teritoriale se va stabili 
prin protocoale de colaborare 
aprobate prin hotărâre a 
Consiliului Uniunii Naţionale a 
Notarilor Publici din România, 
respectiv prin hotărâre a 
Consiliului Uniunii Naţionale a 
Executorilor Judecătoreşti, şi 
prin ordin cu caracter normativ 
al directorului general al 
Agenţiei Naţionale, protocoale 
care se vor publica în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
 
Amendament însuşit: 
Dl. deputat Vasile Varga 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
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Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr.7/1996 

Text 
 Senat 

Amendamente 
Comisii Propuneri/Observaţii 

 
6. 

 
Art. 7 
 
Instituţiile din 
domeniul apărării, 
ordinii publice şi al 
securităţii naţionale pot 
executa, cu mijloace 
proprii în domeniul 
specific de activitate, 
lucrările de geodezie, 
gravimetrie, topografie, 
fotogrammetrie şi 
cartografie necesare 
apărării, ordinii publice 
şi securităţii naţionale, 
conform normelor 
tehnice şi standardelor 
proprii, aprobate prin 
ordine ale 
conducătorilor acestor 
instituţii, cu avizul 
Agenţiei Naţionale.  
 

1. Articolul 7 va avea 
următorul cuprins: 
 
“Art.7.- (1) Instituţiile din 
domeniul apărării, ordinii 
publice şi al securităţii 
naţionale pot executa, cu 
personal şi mijloace 
proprii, în domeniul specific 
de activitate, lucrările de 
geodezie, gravimetrie, 
topografie, fotogrammetrie 
şi cartografie necesare 
apărării, ordinii publice şi 
securităţii naţionale, 
conform normelor tehnice şi 
standardelor proprii, 
aprobate prin ordine ale 
conducătorilor acestor 
instituţii.  
(2) Instituţiile din domeniul 
apărării, ordinii publice şi al 
securităţii naţionale pot 
executa, cu personal şi 
mijloace proprii, în 
domeniul specific de 
activitate, lucrările de 
cadastru, conform normelor 
tehnice ale Agenţiei 
Naţionale.  

 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr.7/1996 

Text 
 Senat 

Amendamente 
Comisii Propuneri/Observaţii 

(3) Personalul propriu 
prevăzut la alin.(1) şi (2) 
este autorizat de către 
Agenţia Naţională, în 
condiţiile prezentei legi. ” 

Nemodificat 
Aprobat: 
Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

7.  
 
 
Art. 9 
(31) Plata onorariilor şi 
tarifelor în vederea 
eliberării certificatului 
pentru înscrierea în 
cartea funciară a 
posesorului ca 
proprietar şi în vederea 
dezbaterii procedurilor 
succesorale necesare 
finalizării 
înregistrărilor 
sistematice se face de 
către Agenţia 
Naţională, din 
veniturile proprii, în 
aplicarea Programului 
naţional de cadastru şi 
carte funciară. 
 

 
 
    
 
 
---------------------------------- 
 
 

4. Alineatele (31) şi (32) ale 
articolului 9 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 
„(31) Plata onorariilor şi 
tarifelor în vederea eliberării, 
de către notarii publici, a 
certificatului pentru înscrierea 
în cartea funciară a posesorului 
ca proprietar şi a certificatelor 
de moştenitor, certificate 
întocmite cu privire la 
imobile ce au făcut obiectul 
înregistrării sistematice, se 
face de către Agenţia 
Naţională, din veniturile proprii 
în aplicarea Programului 
naţional de cadastru şi carte 
funciară, chiar şi ulterior 
finalizării înregistrării 
sistematice, sub condiţia 
respectării termenelor 
maximale prevăzute de art. 9 

Se impune prevederea 
expresă a termenelor de 
emitere a certificatelor, în 
scopul asigurării 
aplicabilităţii 
condiţionalităţii impusă de 
Legea nr.31/2014, de 
identificare a unor 
aranjamente adecvate pentru 
o soluţionare rapidă a 
cazurilor de succesiuni 
nedezbătute în cadrul 
înregistrării sistematice a 
imobilelor, raportat la 
schimbările aduse de Noul 
Cod Civil transmisiunii 
moştenirii, respectiv 
prelungirea termenului de 
opţiune succesorală la un an 
de zile, conform art. 1103 
Cod civil, precum si la 
posibilitatea  prorogării 
împlinirii termenului de 
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Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr.7/1996 

Text 
 Senat 

Amendamente 
Comisii Propuneri/Observaţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(32) Cuantumul 
onorariilor şi tarifelor 
ce se percep pentru 
fiecare procedură în 
parte, prevăzută la alin. 
(31), se stabilesc prin 
protocol încheiat între 
Agenţia Naţională şi 
Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din 
România. Protocolul se 
aprobă prin ordin cu 
caracter normativ al 
directorului general al 

alin. (33) şi art. 11 alin. (2) lit. 
ş). 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(32) Procedura de eliberare, 
termenul de plată a 
certificatelor prevăzute la 
alin. (31), precum şi 
cuantumul onorariilor şi 
tarifelor ce se percep, se 
stabilesc prin protocol încheiat 
între Agenţia Naţională şi 
Uniunea Naţională a Notarilor 
Publici din România. 
Protocolul se aprobă prin ordin 
cu caracter normativ al 
directorului general al Agenţiei 
Naţionale şi hotărâre a 

opţiune succesorală, în 
situaţia în care succesibilul a 
solicitat întocmirea 
inventarului anterior 
acceptării succesiunii, pe 
toată perioada necesară 
întocmirii si comunicării 
procesului-verbal de 
inventariere si încă două luni 
după acest moment, perioadă 
în care succesibilul nu poate 
fi considerat moştenitor, 
însă, dacă va accepta 
moştenirea, atunci va 
dobândi calitatea de 
moştenitor. 
 
În vederea asigurării 
aplicabilităţii actualelor 
dispoziţii ale art. 9 alin. (31) 
din lege, referitoare la 
obligaţia impusă în sarcina 
Agenţiei Naţionale de a 
efectua plata certificatelor 
emise de notarii publici, se 
impune menţionarea în mod 
expres a unor termene care 
să contribuie la accelerarea 
procedurilor de eliberare a 
certificatelor şi să 
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Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr.7/1996 

Text 
 Senat 

Amendamente 
Comisii Propuneri/Observaţii 

Agenţiei Naţionale şi 
hotărâre a Consiliului 
Uniunii Naţionale a 
Notarilor Publici din 
România şi se publică 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.  
 
 

Consiliului Uniunii Naţionale a 
Notarilor Publici din România 
şi se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I.” 
 
Autor amendament: 
Dl. deputat Vasile Varga 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

conştientizeze beneficiarii cu 
privire la dezavantajele 
nerespectării acestora, cu 
atât mai mult cu cât prin 
Legea nr. 31/2014 a fost 
impusă soluţionarea rapidă a 
cazurilor de succesiuni 
nedezbătute. 
 

 
8. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
----------------------------------   
 
 

5. După alineatul (32) al  
articolului 9 se introduc 
patru noi alineate, alineatele 
(33)-(36),  cu următorul 
cuprins: 
 
(33) Plata certificatelor de 
moştenitor se face de către 
Agenţia Naţională conform 
procedurii prevăzută la alin. 
(32), cu excepţia certificatelor 
de moştenitor eliberate 
ulterior împlinirii unui 
termen de doi ani de la data 
finalizării înregistrării 
sistematice.  
 
(34) În cadrul lucrărilor de 
înregistrare sistematică nu se 

Motivare ANCPI 
 
Prin înregistrarea sistematică 
a tuturor proprietăţilor, 
Statul Român realizează 
un inventar complet al 
imobilelor indiferent de 
modul de dobândire a 
acestora sau de tipul de 
proprietate, publică sau 
privată.  
Scutirea de la plata taxelor şi 
impozitelor directe sau 
indirecte către bugetul de 
stat/locale în procesul de 
înregistrare sistematică a 
proprietăţilor a fost instituită 
în vederea accelerării acestei 
proceduri, precum şi raportat 
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datorează impozitul pe 
venitul din transferul 
proprietăţilor imobiliare,  
prin derogare de la 
dispoziţiile art. 771 alin. (1) şi 
(3) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal şi nici un 
fel de alte taxe sau impozite 
directe sau indirecte către 
bugetul de stat sau bugetele 
locale. Prevederile art. 771 
alin. (6) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul 
Fiscal nu sunt aplicabile în 
cadrul procesului de 
înregistrare sistematică.  
 
(35) Prin derogare de la 
dispoziţiile art. 771 alin. (6)-
(8) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, 
dispoziţiile referitoare la 
calculul, încasarea şi virarea 
impozitului pe venitul din 
transferul proprietăţilor 
imobiliare  sunt  nu sunt 
aplicabile actelor notariale 
prin care operează transferul  
dreptului de proprietate şi al 
dezmembrămintelor acestuia 

la caracterul de gratuitate 
a acestor lucrări. 
Respectarea principiului 
constituţional conform 
căruia statul garantează 
proprietatea, precum şi 
necesitatea respectării 
angajamentelor 
internaţionale de tip Acord 
stand by cu FMI care au 
impus în sarcina Guvernului 
României obligaţia de a 
demara reforme structurale  
inclusiv în ceea ce priveşte 
simplificarea procedurilor 
de înregistrare a 
proprietăţii şi a celor 
aferente autorizaţiilor de 
construcţie, diminuând cu 
25% până la sfârşitul lui 
2013 procedurile privind 
obligaţiile de informare, 
justifică aceste prevederi. 
Această obligativitate se 
corelează cu cea de creştere 
a numărului proprietăţilor 
înregistrate în sistemul 
integrat de cadastru si carte 
funciară de la nivelul actual 
de 15% la cel de 25% până 
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constatate prin certificat de 
moştenitor, certificat de 
moştenitor suplimentar sau 
certificat de legatar, eliberate 
la solicitarea oficiului 
teritorial sau a secretarului 
unităţii administrativ 
teritoriale, în vederea 
realizării înregistrării 
sistematice. 
Dispoziţiile art. 771 alin. (6-8) 
Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal nu sunt 
aplicabile certificatelor de 
înscriere în cartea funciară a 
posesorului ca proprietar.  
 
(36) Pentru înscrierea în 
cartea funciară a drepturilor 
reale în condiţiile alineatelor 
34 - 35 , registratorii de carte 
funciară nu solicită dovada 
îndeplinirii obligaţiei de plată 
a acestui impozit. 
 
Însuşit: 
Dl. deputat Vasile Varga 
Dl. deputat Ibram Iusein 
 
Aprobat: 

la mijlocul lui 2015, 
obligaţie instituită prin 
acelaşi acord stand-by. 
 
De asemenea, înregistrarea 
tuturor proprietăţilor la nivel 
de UAT va avea ca efect 
creşterea bazei de impozitare 
la bugetul local, prin 
furnizarea de către ANCPI a 
informaţiilor actuale 
privitoare la:  

a) numărul real de 
imobile existente într-
o localitate, 

b) suprafaţa măsurată a 
fiecărei parcele de 
teren, 

c) în cazul construcţiilor, 
descrierea i suprafaţa 
construită a acestora. 

  
OBSERVAŢII ale 
DEPARTAMENTULUI 
LEGISLATIV 
 
- La alin. (34) s-a eliminat 
expresia  “De asemenea”, 
nespecifică limbajului 
juridic, la propunerea 
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Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 

Departamentul Legislativ. 
 
- Departamentul Legislativ 
propune reevaluarea 
expresiei “nu are obligaţia”, 
de la alin. (34), în vederea 
clarificării voinţei 
legiuitorului dacă notarul 
public nu are obligaţia dar 
poate calcula impozitul ori 
nu poate calcula impozitul. 
 
- La alin. (35) se recomandă 
reconsiderarea expresiei “în 
condiţiile alineatelor 
precedente”, numai dacă 
prevederea se aplică doar 
situaţiilor prevăzute la 
art.(33) şi (34). În actuala 
redactare, trimiterea se 
realizează la toate alineatele 
articolului, nu doar la cele 
adăugate prin prezenta 
modificare. Observaţia a 
fost însuşită de Comisia 
juridică. 
 

 
9. 

 
Art. 9  
 

 6. Alineatul (4) al articolului 
9 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Eliberarea de facturi fiscale 
cu antetul ANCPI de către 
notarii publici a fost 
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(4) Tarifele pentru 
cererile având ca obiect 
furnizarea serviciilor 
prestate de Agenţia 
Naţională şi unităţile 
sale subordonate pot fi 
încasate de notarii 
publici în numele şi pe 
seama Agenţiei 
Naţionale, pe 
chitanţiere şi 
facturiere ale acestei 
instituţii, pe bonuri 
fiscale proprii, prin 
ordine de plată, ca 
urmare a viramentelor 
bancare efectuate în 
contul biroului notarial, 
prin mijloace 
electronice de plată sau 
orice alte modalităţi 
prevăzute de lege. În 
vederea acoperii 
cheltuielilor de 
încasare şi virare, se 
percepe un comision 
din tarifele încasate. 
Chitanţierele şi 
facturierele sunt puse 
la dispoziţie de către 

(4) Tarifele pentru cererile 
având ca obiect furnizarea 
serviciilor prestate de Agenţia 
Naţională şi unităţile sale 
subordonate pot fi încasate de 
notarii publici în numele şi pe 
seama Agenţiei Naţionale, pe 
chitanţiere puse la dispoziţie 
de către Agenţia Naţională şi 
inscripţionate cu datele sale 
de identificare, pe bonuri 
fiscale proprii, prin ordine de 
plată, ca urmare a viramentelor 
bancare efectuate în contul 
biroului notarial, prin mijloace 
electronice de plată sau orice 
alte modalităţi prevăzute de 
lege. Tarifele încasate de 
notarii publici în contul 
biroului notarial, în condiţiile 
prezentei legi, prin oricare 
dintre mijloacele prevăzute 
anterior sunt virate, până la 
data de 25 a lunii următoare, în 
contul Agenţiei Naţionale, 
deschis la Trezoreria Statului, 
conform evidenţelor ţinute de 
biroul notarial.  
Metodologia de încasare şi 
virare a tarifelor de publicitate 

eliminată din textul de lege 
motivat de faptul că ANCPI 
este instituţie publică 
neimpozabilă pentru 
operaţiunile desfăşurate şi 
neplătitoare de TVA, astfel 
încât ANCPI nu are obligaţia 
de a emite facturi fiscale 
conform punctului de vedere 
al Ministerului Finanţelor 
Publice nr. 2634 din data de 
20.02.2014. 
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Agenţia Naţională şi 
sunt inscripţionate cu 
datele sale de 
identificare. Tarifele 
încasate de notarii 
publici în contul 
biroului notarial, în 
condiţiile prezentei 
legi, prin oricare dintre 
mijloacele prevăzute 
anterior (chitanţiere, 
facturiere, bonuri 
fiscale proprii, ordine 
de plată ca urmare a 
viramentelor bancare 
efectuate în contul 
biroului notarial, 
mijloace electronice de 
plată sau orice alte 
modalităţi prevăzute de 
lege) sunt virate, până 
la data de 25 a lunii 
următoare, în contul 
Agenţiei Naţionale, 
deschis la Trezoreria 
Statului, conform 
evidenţelor ţinute de 
biroul notarial. 
Metodologia de 
încasare şi virare a 

imobiliară se stabileşte de 
Agenţia Naţională şi Uniunea 
Naţională a Notarilor Publici 
din România prin protocol, 
care se aprobă în condiţiile 
alin. (32). Evidenţa tarifelor 
încasate de notarii publici în 
condiţiile prezentei legi se ţine 
separat de evidenţa financiar-
contabilă a biroului notarial.” 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
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tarifelor de publicitate 
imobiliară se stabileşte 
de Agenţia Naţională şi 
Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din 
România prin protocol, 
care se aprobă în 
condiţiile alin. (3). 
Evidenţa tarifelor 
încasate de notarii 
publici în condiţiile 
prezentei legi se ţine 
separat de evidenţa 
financiar-contabilă a 
biroului notarial. 

 
 
 
 
 

 
10. 

  7. După alineatul (4) al 
articolului 9 se introduc două 
noi alineate, alineatele (41) şi 
(42), cu următorul cuprins: 
 
(41) Agenţia Naţională şi 
instituţiile subordonate nu 
emit facturi fiscale pentru 
tarifele încasate în vederea 
furnizării serviciilor prestate 
în domeniul specific de 
activitate, prevedere 
aplicabilă inclusiv situaţiilor 
în care tarifele sunt încasate 
prin virament în contul 
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biroului notarial potrivit alin. 
(4). 
 
(42) În vederea efectuării 
viramentului în contul 
biroului notarial, notarul 
public eliberează 
beneficiarului un înscris din 
care rezultă valoarea 
tarifului aferent serviciului 
de cadastru şi publicitate 
imobiliară solicitat. Dovada 
încasării tarifelor prin ordine 
de plată ca urmare a 
viramentelor bancare 
efectuate în contul biroului 
notarial se face cu copia 
ordinului de plată în contul 
acestuia şi prin menţiunile 
corespunzătoare din 
încheierea de autentificare, 
încheierea finală emisă ca 
urmare a dezbaterii 
succesiunii sau încheierea de 
întabulare şi extrasul de carte 
funciară, după caz.” 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 



 21 

Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr.7/1996 

Text 
 Senat 

Amendamente 
Comisii Propuneri/Observaţii 

 
11. Art. 9  

 
 
 
(11) Se instituie 
Programul naţional de 
cadastru şi carte 
funciară, în scopul 
eliberării certificatelor 
pentru înscrierea în 
cartea funciară a 
posesorilor ca 
proprietari şi, după caz, 
a dezbaterilor 
succesorale, al 
întocmirii 
documentaţiilor 
cadastrale şi 
înregistrării gratuite a 
imobilelor în sistemul 
integrat de cadastru şi 
carte funciară. 

 8. Alineatul (11) al articolului 
9 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
(11) Se instituie Programul 
naţional de cadastru şi carte 
funciară în scopul înregistrării 
gratuite a imobilelor în 
sistemul integrat de cadastru 
şi carte funciară, realizării 
planului cadastral al 
imobilelor şi deschiderii 
cărţilor funciare la nivelul 
tuturor unităţilor 
administrativ-teritoriale. 
 
Amendament însuşit de 
domnii deputaţi: 
VASILE VARGA 
TINEL GHEORGHE 
CIPRIAN NICA 
BOGDAN CIUCĂ 
IONUŢ SĂVOIU 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
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12.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
---------------------------------- 

9. După alineatul (11) al 
articolului 9 se introduc 
alineatele (111) şi (112) cu 
următorul cuprins: 
 
(111) Planul cadastral al 
imobilelor şi cărţile funciare 
deschise potrivit alineatului 
(11) reflectă situaţia tehnică 
şi juridică actuală a 
imobilelor. 
 (112) În aplicarea 
prevederilor alin. (11) şi 
(111), ca urmare a sesizării 
camerei notarilor publici, 
potrivit dispoziţiilor art. 11, 
alin. (2) lit. g) şi ale art. 12 
alin. (4), notarii publici 
eliberează certificatele de 
moştenitor pentru 
succesiunile nedezbătute, 
respectiv certificatele de 
înscriere a posesorului ca 
proprietar, la cererea 
persoanelor interesate. 
 
Amendament însuşit de 
domnii deputaţi: 
 
VASILE VARGA 

Motivare ANCPI 
 
Textul a fost completat în 
scopul de a reda principiul 
de bază al înregistrării 
sistematice, de a efectua 
înregistrarea în sistemul 
integrat de cadastru şi 
cadastru şi carte funciară a 
tuturor proprietăţilor 
imobiliare de la nivelul ţării 
şi de asigura astfel o 
evidenţă tehnică şi juridică 
corectă şi completă a 
acestora. 
În acest sens, definirea 
înregistrării masive în 
Republica Moldova, 
constituie un model de bună 
practică. 
În Republica Moldova, 
înregistrarea primară 
(iniţială) se efectuează masiv 
atunci când toate bunurile 
dintr-o localitate sunt 
înregistrate în mod 
organizat în registru, 
conform unor programe 
aprobate de Guvern, 
Înregistrarea primară 
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TINEL GHEORGHE 
CIPRIAN NICA 
BOGDAN CIUCĂ 
IONUŢ SĂVOIU 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

(iniţială) masivă are loc fără 
cererea cetăţenilor, dar cu 
înştiinţarea lor despre 
lucrările cadastrale 
efectuate la faţa locului unde 
se află terenurile, casele. De 
regulă, în cazul înregistrării 
masive, cetăţenii nu plătesc 
lucrările pentru întocmirea 
documentaţiei cadastrale − 
dosarul cadastral pentru 
fiecare bun imobil. 
Înregistrarea primară 
(iniţială) poate fi efectuată şi 
selectiv, adică doar pentru 
unele bunuri, la cererea 
cetăţenilor. În acest caz 
cetăţenii achită costul 
lucrărilor cadastrale, 
conform tarifelor aprobate. 
Este important ca cetăţenii 
să se intereseze dacă şi cum 
a avut loc înregistrarea 
primară în localitatea lor, 
cum anume au fost 
înregistrate casele şi 
terenurile lor în registru, 
cine este indicat ca 
proprietar al acestor bunuri. 
După înregistrarea primară 



 24 

Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr.7/1996 

Text 
 Senat 

Amendamente 
Comisii Propuneri/Observaţii 

(iniţială) cetăţeanul intră în 
relaţii cu oficiile cadastrale 
teritoriale în legătură cu 
înregistrările care trebuie să 
fie efectuate în legătură cu 
vânzarea, moştenirea 
bunurilor etc. Doar 
persoanele care vor fi 
indicate în registru vor 
putea încheia acte juridice 
(contracte, testamente) în 
privinţa bunurilor 
înregistrate. 
Eliberarea de către notarii 
publici a de certificatelor de 
înscriere a posesorului ca 
proprietar şi a certificatelor 
de moştenitor contribuie la 
asigurarea principiului de 
bază al înregistrării 
sistematice de a reflecta 
situaţia juridică actuală cu 
privire la imobile şi 
proprietari evitându-se în 
acest mod deschiderea 
unor cărţi funciare pe 
numele defuncţilor, şi 
asigurându-se posibilitatea 
posesorilor de a-şi valorifica 
drepturile dobândite ca 
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urmare a exercitării posesiei 
continue, publice şi sub 
nume de proprietar asupra 
imobilelor, fără a fi necesară 
intervenţia instanţei de 
judecată. 
 

 
13. 

  10. După alineatul (122) al 
articolului 9, se introduc 
şapte noi alineate, alineatele 
(123)–(129), cu următorul 
cuprins: 
 
(123) În cadrul Programului 
naţional de cadastru şi carte 
funciară se cofinanţează şi 
lucrările de înregistrare 
sistematică demarate de 
unităţile administrativ 
teritoriale. 
 
(124) Valoarea cofinanţării 
este în cuantum fix de 60 
lei/carte funciară. 
 
(125) În situaţia în care 
lucrările de cadastru 
sistematic contractate, în 
condiţiile alin. (123)  de 
unităţile administrativ 

Motivare ANCPI 
 
Fondurile bugetare 
insuficiente pentru primării, 
dar şi obligativitatea 
instituită prin acordul stand-
by cu Fondul Monetar 
Internaţional în sarcina 
ANCPI de a creşte numărul 
proprietăţilor înregistrate în 
sistemul integrat de cadastru 
şi carte funciară de la nivelul 
actual de 15% la cel de 25% 
până la mijlocul lui 2015, 
constituie argumentele care 
au determinat identificarea 
unor soluţii de sprijinire a 
autorităţilor publice locale. 
 
Prin înregistrarea sistematică 
a tuturor proprietăţilor, 
Statul Român realizează un 
inventar complet al 
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teritoriale, au o valoare 
inferioară celei stabilite la 
alin. (124),  Agenţia Naţională 
va deconta o sumă fixă, care 
nu poate depăşi valoarea 
contractului. 
 
(126) Plata destinată 
cofinanţării prevăzută la alin. 
(125) se face de către Agenţia 
Naţională, în limita bugetului 
aprobat, ulterior finalizării 
înregistrării sistematice la 
nivelul unităţii administrativ-
teritoriale.  
 
(127) Plata prevăzută la 
alineatele (12)3-(126) se 
aprobă de Consiliul de 
Administraţie al Agenţiei 
Naţionale, la solicitarea 
expresă a unităţii 
administrativ teritoriale, cu 
menţionarea sumei care se 
solicită a se deconta. 
 
(128) Fondurile aferente 
acestor lucrări se virează în 
contul unităţilor 
administrativ teritoriale 

imobilelor indiferent de 
modul de dobândire a 
acestora sau de tipul de 
proprietate, publică sau 
privată.  
În îndeplinirea acestui 
deziderat au fost aduse 
completări actului normativ 
în sensul menţionării 
posibilităţii cofinanţării 
lucrărilor de înregistrare 
sistematică a proprietăţilor, 
demarate de unităţile 
administrativ teritoriale, 
precum şi a continuării 
lucrărilor de înregistrare 
sistematică iniţiate în cadrul 
altor proiecte. 
 Prin înregistrarea 
sistematică a proprietăţilor 
de la nivelul unei unităţi 
administrativ teritoriale se 
contribuie şi la îndeplinirea 
condiţionalităţii de creştere a 
numărului proprietăţilor 
înregistrate în sistemul 
integrat de cadastru si carte 
funciară de la nivelul actual 
de 15% la cel de 25% până 
la jumătatea anului 2015, 



 27 

Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr.7/1996 

Text 
 Senat 

Amendamente 
Comisii Propuneri/Observaţii 

ulterior înfiinţării cărţilor 
funciare, iar suma ce 
urmează a fi virată se va 
calcula raportat la numărul 
total de cărţi funciare, în 
aplicarea situaţiilor 
particulare  prevăzute la 
alineatele (124)  şi (125). 
 
(129) Lucrările de 
înregistrare sistematică 
demarate în cadrul 
Acordului de împrumut 
(Proiect privind completarea 
sprijinului financiar acordat 
de Uniunea Europeană 
pentru restructurarea 
agriculturii) dintre România 
şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare, semnat la 
Bucureşti la 28 decembrie 
2007, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 125 din 2 martie 2009 şi  
ratificat prin Legea nr. 
14/2009, cu modificările 
ulterioare, vor fi finanţate 
din veniturile proprii ale 
Agenţiei Naţionale de 

obligaţie asumată de statul 
roman prin Acordul stand-by 
de tip preventiv dintre 
România şi Fondul Monetar 
Internaţional (FMI) şi a 
Memorandumului tehnic la 
acest acord, prin care 
Guvernul României s-a 
angajat să asigure creşterea 
de la 15% la 25% a 
numărului imobilelor 
înregistrate în Sistemul 
Informatic Integrat de 
Cadastru şi Carte Funciară 
administrat de către Agenţia 
Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, 
inclusiv prin modificarea 
legislaţiei din domeniul 
cadastrului şi publicităţii 
imobiliare.  
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Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară. 
 
Amendament însuşit de 
domnii deputaţi: 
VASILE VARGA 
TINEL GHEORGHE 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

14.  
 
 
Art. 10 
(1) Funcţia tehnică a 
cadastrului se 
realizează prin 
determinarea, pe bază 
de măsurători, a 
poziţiei limitelor dintre 
imobilele învecinate. 
Lucrările de măsurători 
se execută prin orice 
metodă grafică, 
numerică, 
fotogrammetrică sau 
combinate.  
 

 
 
 
 
 
---------------------------------- 

11. Alineatul (1) al articolului 
10 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
(1) Înregistrarea sistematică a 
proprietăţilor în sistemul 
integrat de cadastru şi carte 
funciară pe realizează pe baza 
măsurătorilor necesare 
realizării planului cadastral, în 
care sunt determinate poziţia 
limitelor dintre imobilele 
învecinate, din oficiu, gratuit şi 
în mod sistematic, pe baza 
realităţii din teren, identificată 
conform art. 11 alin. (2) lit. e) - 
f),  indiferent de apartenenţa 
imobilului la domeniul public 
sau privat al statului sau al 

 
Motivare ANCPI 
 
În aplicarea principiului de 
bază al înregistrării 
sistematice a imobilelor, prin 
Ordonanţa de urgenţă nr. 
8/2014, a fost schimbat 
statutul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, actualmente fiind 
finanţată din venituri proprii 
şi subvenţii acordate de la 
bugetul de stat. 
Veniturile proprii se 
utilizează pentru finanţarea 
activităţilor cuprinse în 
Programul naţional de 
cadastru şi carte funciară al 
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unităţii administrativ-teritoriale 
sau de calitatea de proprietar, 
posesor sau deţinător legal sau 
detentor precar prevăzut de art. 
918 al Legii privind Cod civil 
nr. 287/2009, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 505 din 15 iulie 
2011, cu modificările 
ulterioare. Lucrările de 
măsurători se execută prin 
orice metodă grafică, numerică, 
fotogrammetrică sau 
combinate, în îndeplinirea 
funcţiei tehnice a cadastrului.  
 
Însuşit de domnii deputaţi: 
Vasile Varga 
Gheorghe Tinel 
Ibram Iusein 
Ion Marocico  
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

cărui scop constă în  
înregistrarea gratuită a 
imobilelor în sistemul 
integrat de cadastru şi carte 
funciară. 
Aceste schimbări legislative 
denotă importanţa deosebită 
acordată de statul român 
asigurării condiţiilor pentru 
înregistrarea gratuită a 
tuturor imobilelor în 
sistemul integrat de cadastru 
şi carte funciară, prin 
completările aduse acestui 
alineat fiind sintetizate 
aceste aspecte. 
 

15.  
 
 
Art. 10  
(4) Funcţia juridică a 

 12. Alineatul (4) al articolului 
10 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
(4) Funcţia juridică a 

 
Motivare ANCPI 
 
Raportat la etapele 
înregistrării sistematice, 



 30 

Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr.7/1996 

Text 
 Senat 

Amendamente 
Comisii Propuneri/Observaţii 

cadastrului se 
realizează prin 
identificarea 
proprietarilor, respectiv 
a posesorilor 
imobilelor şi prin 
înscrierea acestora în 
evidenţele cadastrale, 
în scopul înscrierii în 
cartea funciară. 

cadastrului se realizează prin 
identificarea proprietarilor, 
respectiv a posesorilor 
imobilelor şi prin înscrierea 
acestora în documentele 
tehnice cadastrale, în scopul 
înscrierii imobilelor în cartea 
funciară. 
 
Amendament însuşit de 
domnul deputat IONUŢ 
SĂVOIU 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

reglementate de art. 11 alin. 
(2) din Lege, care prevăd o 
procedură specifică de 
realizare a înscrierii 
imobilelor în sistemul 
integrat de cadastru şi carte 
funciară, prin  întocmirea şi 
afişarea documentelor 
tehnice cadastrale, ca etapă 
prealabilă deschiderii din 
oficiu a cărţilor funciare, s-a 
impus adecvarea termenilor 
prin înlocuirea sintagmei 
evidenţe cadastrale, cu cea 
de documente tehnice 
cadastrale, care include atât 
descrierea cadastrală cât si 
datele referitoare la situaţia 
juridică a imobilului. 

 
16. 

 
 
 
Art. 11.  
(1) Începerea lucrărilor 
de înregistrare 
sistematică se stabileşte 
prin ordinul 
directorului general al 
Agenţiei Naţionale, 
publicat în Monitorul 

 
 
 
 
 
---------------------------------- 

13. Alineatul (1) al articolului 
11 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
(1) Unităţile administrativ-
teritoriale şi/sau după caz, 
sectoarele cadastrale, în care 
se vor derula lucrări de 
înregistrare sistematică se 
aduc la cunoştinţă publică, 
prin Ordin al directorului 

 
Motivare ANCPI 
 
Raportat la anvergura 
Programului naţional de 
cadastru şi carte funciară,  
care implică realizarea 
înregistrării sistematice a 
imobilelor la nivelul întregii 
ţări, a fost necesar a se 
modifica textul în sensul de 
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Oficial al României, 
Partea I, şi cuprinde 
identificarea unităţii 
administrativ-teritoriale 
şi a sectorului sau, 
după caz, a sectoarelor 
cadastrale în care se 
vor desfăşura lucrările. 

general al Agenţiei Naţionale, 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I,  în scopul 
informării autorităţilor şi 
instituţiilor publice centrale 
şi locale, precum şi a 
persoanelor fizice şi juridice 
care deţin drepturi 
referitoare la imobile, cu 
privire la obligaţia de a 
furniza date şi informaţii 
privitoare la imobile, 
necesare derulării procesului 
de înregistrare sistematică, 
precum şi la obligaţia tuturor 
deţinătorilor de imobile de a 
verifica corectitudinea 
acestor informaţii. 
 
Însuşit de domnii deputaţii: 
Ionuţ Săvoiu 
Ion Marocico 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 

a permite ca Ordinul 
directorului general al 
Agenţiei Naţionale, care 
anunţă începerea lucrărilor 
de înregistrare sistematică, 
să aibă ca obiect mai multe 
unităţi administrativ 
teritoriale, dat fiind faptul că 
se preconizează demararea 
lucrărilor de înregistrare 
sistematică de la aceeaşi 
dată. 
De asemenea, raportat la 
importanţa deosebită a 
participării cetăţenilor la 
procesul de înregistrare 
sistematică, precum şi la 
necesitatea ca toate entităţile 
care deţin date şi informaţii 
referitoare la imobile să se 
implice activ în desfăşurarea 
procesului, au fost introduse 
reglementări care să 
contribuie la conştientizarea 
şi informarea publică cu 
privire la drepturile şi 
obligaţiile pe care le au 
aceştia pe parcursul derulării 
lucrărilor. 
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17.  
 
 
Art. 11  
(2) Procedura detaliată 
de realizare a lucrărilor 
sistematice de cadastru 
în vederea înscrierii în 
cartea funciară se 
aprobă prin ordin cu 
caracter normativ al 
directorului general al 
Agenţiei Naţionale, 
care se publică în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, şi 
cuprinde, în principal, 
următoarele etape:  

a) înştiinţarea 
proprietarilo
r, respectiv a 
posesorilor 
şi a altor 
deţinători, 
după caz, 
privind 
începerea 
lucrărilor, 
prin 
intermediul 

 14. Alineatul (2) al articolului 
11 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
(2) Specificaţiile tehnice de 
realizare a lucrărilor 
sistematice de cadastru în 
vederea înscrierii imobilelor în 
cartea funciară se aprobă prin 
ordin cu caracter normativ al 
directorului general al Agenţiei 
Naţionale, care se publică în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, şi cuprinde, în 
principal, următoarele etape:  
a) înştiinţarea proprietarilor, 
respectiv a posesorilor şi a altor 
deţinători, prin intermediul 
campaniei de informare 
publică, organizată la nivel 
naţional şi local, cu privire la 
începerea lucrărilor de 
înregistrare sistematică, 
precum şi cu privire la 
procedura de realizare, 
beneficiile, drepturile şi 
obligaţiile ce le revin pe 
parcursul derulării lucrărilor de 
înregistrare sistematică a 
proprietăţilor; 

Accelerarea procesului de 
înregistrare sistematică este 
necesar să fie susţinută prin 
măsuri de ordin legislativ. 
În acest scop, alineatul (2) al 
articolului 11 a fost 
completat cu o serie de 
prevederi care detaliază 
importanţa informării 
publice cu privire la 
înregistrarea sistematică.  
De asemenea, dat fiind  
faptul că Legea nr. 31/2014 
care ratifică Memorandumul 
tehnic de înţelegere - parte a 
noului Aranjament stand-by 
de tip preventiv încheiat 
între România şi Fondul 
Monetar Internaţional, 
impune modificarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare pentru a 
permite proceduri 
simplificate de înregistrări 
sistematice, în special prin 
folosirea afişării publice în 
scopul controlului calităţii, 
au fost introduse 
reglementări care să permită, 
în procesul de înregistrare 
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campaniei 
de informare 
publică, 
organizată şi 
desfăşurată 
la nivel 
naţional şi 
local;  

 
   b) identificarea 
limitelor unităţii 
administrativ-
teritoriale;  
   c) stabilirea 
sectoarelor cadastrale;  
   d) integrarea de către 
persoana autorizată să 
execute lucrările de 
cadastru a tuturor 
informaţiilor tehnice şi 
juridice preluate de la 
oficiul teritorial, 
autorităţile şi 
instituţiile publice sau 
de la alte persoane 
fizice şi juridice;  
   e) identificarea 
amplasamentelor 
imobilelor în cadrul 
sectoarelor cadastrale;  

 
Autori: 
Ionuţ Săvoiu  
Ion Marocico 
Ibram Iusein  
Vasile Varga 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
b) Nemodificat.  
 
 
 
c) Nemodificat.  
 
d) Nemodificat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Nemodificat.  
 
 
 

sistematică, înlocuirea 
controlului calităţii cu o 
procedură corespunzătoare 
de afişare publică, care să 
includă o perioadă 
rezonabilă de formulare a 
contestaţiilor la rezultatele 
lucrărilor cadastrale. 
 De asemenea,  aceste 
reglementări, inclusiv cea 
referitoare la certificarea, 
conform cu exemplarul 
original, de către persoana 
autorizată care efectuează 
lucrările de înregistrare 
sistematică a actelor de 
proprietate prezentate de 
părţi, au fost introduse în 
scopul asigurării 
condiţionalităţii din 
Aranjamentului stand-by de 
tip preventiv dintre România 
şi Fondul Monetar 
Internaţional (FMI) şi a 
Memorandumului tehnic la 
acest acord, ratificate prin 
Legea nr. 31/2014, care 
instituie obligativitatea 
simplificării procesului de 
înregistrare sistematică a 
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   f) identificarea 
titularilor drepturilor 
reale, a posesorilor şi a 
altor deţinători, precum 
şi preluarea actelor în 
original sau în copie 
legalizată a acestora; 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   g) sesizarea camerei 
notarilor publici de 
către oficiul teritorial, 

 
f) identificarea titularilor 
drepturilor reale şi a 
posesorilor, precum şi 
preluarea, în cazul în care 
înscrisul nu există în arhiva 
oficiului teritorial sau a 
autorităţii administraţiei 
publice locale ori a 
emitentului acestora, de către 
persoana autorizată care 
efectuează lucrările de  
înregistrare sistematică, a 
actelor în original sau în 
copie legalizată; 
 
Autori amendament: 
Domnii deputaţi 
Ionuţ Săvoiu  
Ion Marocico 
Ibram Iusein 
Vasile Varga 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 
g) Nemodificat.  
 
 

proprietăţilor imobiliare, în 
special prin folosirea unei 
proceduri de afişare publică, 
reglementată ca o 
alternativă la controlul 
calităţii. 
 
Procedura de afişare cu titlu 
gratuit  a fost îmbunătăţită 
pentru a fi  uşor accesibilă pe 
internet şi au fost introduse 
reglementări care să permită  
o puternică campanie de 
informare media prealabilă, 
care să facă o publicitate 
eficientă procesului, prin 
afişare extinsă atât ca durată 
în timp cât şi prin 
introducerea mijloacelor 
moderne de comunicare a 
etapei publicării, în scop de 
informare publică, cu cel 
puţin 5 zile înainte de 
afişare, a anunţului prealabil 
privind afişarea publică a 
documentelor tehnice ale 
cadastrului. 
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în cazul succesiunilor 
nedezbătute, în vederea 
repartizării cauzei 
succesorale notarului 
public competent;  
   h) actualizarea 
informaţiilor culese din 
teren cu cele din 
înregistrarea sporadică 
şi întocmirea 
documentelor tehnice 
cadastrale;  
i) recepţia 

documentelor 
tehnice cadastrale de 
către oficiile 
teritoriale;  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
h) Nemodificat.  
 
 
 
 
 
 
i) recepţia documentelor 
tehnice cadastrale de către 
personalul de specialitate 
numit în aplicarea 
dispoziţiilor art. 9 alin. (122) 
din lege; 
 
Însuşit de dl. deputat 
Ionuţ Săvoiu 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 
 
i1) Publicarea, în scop de 
informare publică, cu cel 
puţin 5 zile înainte de afişare, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În scopul de a se asigura 
publicitatea drepturilor 
posesorului şi prin cartea 
funciară, nu doar prin 
afişarea publică extinsă 
menţionată mai sus, 
posibilitatea de a solicita 
certificatul de înscriere a 
posesorului ca proprietar a 
fost lăsată la latitudinea 
persoanelor interesate, 
respectiv a posesorilor 
înscrişi în cartea funciară şi 
s-a introdus un termen limită 
în care părţile au dreptul de a 
solicita eliberarea unui astfel 
de certificat de către notarul 
public. 
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j) publicarea şi 
afişarea, în condiţiile 
legii, a documentelor 
tehnice cadastrale;  
 
 
 
 
 
 

a anunţului prealabil privind 
afişarea publică a 
documentelor tehnice ale 
cadastrului, într-un ziar de 
largă circulaţie, într-un ziar 
local, la sediul consiliului 
local, pe pagina de internet a 
administraţiei publice locale, 
precum şi pe cea aparţinând 
Agenţiei Naţionale; 
 
Însuşit de dl. deputat 
Ionuţ Săvoiu 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 
j) publicarea şi afişarea, la 
nivel central, pe pagina de 
internet special creată de 
către Agenţia Naţională în 
acest scop, precum şi la nivel 
local, la sediul consiliului 
local sau într-un alt loc 
stabilit în acest scop de către 
primarul unităţii 
administrative teritoriale, pe 
pagina de internet a 
autorităţii administraţiei 
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k) înregistrarea şi 
soluţionarea 
contestaţiilor privind 
calitatea de posesor sau 
a cererilor de 
rectificare a 
documentelor tehnice 
ale cadastrului, 
publicate şi afişate;  
 
 
 
 
 
 
 
l) modificarea 
conţinutului 
documentelor tehnice 

publice locale a documentelor 
tehnice cadastrale; 
 
Însuşit de dl. deputat 
Ionuţ Săvoiu 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 
k) înregistrarea cererilor de 
rectificare a documentelor 
tehnice ale cadastrului, 
inclusiv în ceea ce priveşte 
contestarea calităţii de 
posesor, se poate face şi 
electronic, inclusiv pe pagina 
de internet special creată de 
către Agenţia Naţională în 
acest scop; 
 
Însuşit de dl. deputat 
Ionuţ Săvoiu 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
l) Nemodificat.  
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cadastrale, în urma 
soluţionării cererilor de 
rectificare, şi 
actualizarea evidenţei 
conform lucrărilor de 
înregistrare în cadastru 
şi în cartea funciară 
realizate la cerere, în 
perioada de afişare;  
 
   m) eliberarea de către 
notarul public a 
certificatelor pentru 
înscrierea în cartea 
funciară a posesorilor 
ca proprietari;  
 
 
 
 n) închiderea 
lucrărilor sistematice 
de cadastru în vederea 
înscrierii în cartea 
funciară;  
o) deschiderea noilor 
cărţi funciare;  
p) închiderea vechilor 
evidenţe, prin ordin al 
directorului general al 
Agenţiei Naţionale, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m) Se abrogă. 
 
 
Însuşit de dl. deputat 
Ionuţ Săvoiu 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 
n) Nemodificat.  
 
 
 
 
o) Nemodificat.  
 
p) Nemodificat.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Litera m) a alineatului (2)  
se modifică şi se 
redenumeşte, devenind litera 
ş). 
- Litera n) devine litera m) şi 
următoarele litere se 
redenumesc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr.7/1996 

Text 
 Senat 

Amendamente 
Comisii Propuneri/Observaţii 

care se publică în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I;  
r) comunicarea 
încheierii de înscriere, 
a extrasului de carte 
funciară pentru 
informare, precum şi a 
extrasului din noul plan 
cadastral;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
r) punerea la dispoziţia 
persoanelor interesate 
conform înscrierilor din 
cartea funciară, a extraselor 
de carte funciară pentru 
informare, emise fără a fi 
semnate de oficiul teritorial, 
acestea fiind  generate 
automat de sistemul 
informatic integrat de 
cadastru şi carte funciară 
precum şi a extrasului din noul 
plan cadastral, prin intermediul 
unităţii administrativ teritoriale 
pentru documentele în format 
analog, sau prin accesarea 
serviciului destinat acestei 
operaţiuni de pe pagina de 
internet special creată în acest 
sens a Agenţiei Naţionale; 
 
Însuşit de dl. deputat 
Ionuţ Săvoiu 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

 
 
Litera n) devine litera m). 
 
 
Literele următoare se 
redenumesc în mod 
corespunzător. 
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s) arhivarea 
documentelor care stau 
la baza lucrărilor de 
cadastru şi înscriere în 
cartea funciară.  
 

s) Nemodificat 
 
 
 
 
ş) eliberarea de către notarul 
public, la cererea posesorilor 
imobilelor ce au făcut 
obiectul înregistrării 
sistematice, în termen de 
maxim 2 ani, dar nu mai 
devreme de 90 de zile de la 
data deschiderii cărţilor 
funciare, a certificatului 
pentru înscrierea în cartea 
funciară a posesorilor ca 
proprietari; 
 
Amendament însuşit de: 
dl. deputat Marius Manolache 
dl. deputat Sorin Stragea 
dl. deputat Vasile Varga 
dl. deputat Ionuţ Săvoiu  
dl. deputat Ibram Iusein 
dl. deputat Ion Marocico 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Litera m) a alineatului (2)  al 
articolului 11 s-a modificat, 
devenind litera s). 
 
- Dacă se APROBĂ 
ACESTE MODIFICĂRI ale 
alineatului (2) al art. 11, este 
obligatoriu ca literele 
următoare literei m) să se 
redenumească, urmând a fi 
făcute şi corelările 



 41 

Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr.7/1996 

Text 
 Senat 

Amendamente 
Comisii Propuneri/Observaţii 

corespunzătoare, precum şi 
corelările cu normele de 
trimitere la aceste litere ale 
art.11. 

 
18. 

 
 
Art. 11 
 
(3) Lucrările tehnice de 
cadastru se realizează 
utilizând 
reprezentarea grafică 
a limitelor unităţilor 
administrativ-
teritoriale, precum şi a 
limitelor intravilanelor, 
deţinute de oficiile 
teritoriale. Hotarele 
unităţilor 
administrativ-
teritoriale sunt 
delimitate şi marcate 
de către comisia de 
delimitare, stabilită în 
acest scop prin ordin 
al prefectului. 
Delimitarea unităţilor 
administrativ-
teritoriale se face prin 
materializarea la 

 15. Alineatele (3) – (5) al 
articolului 11 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
 
„(3) Lucrările tehnice de 
cadastru se realizează utilizând 
limitele unităţilor 
administrativ-teritoriale şi 
limitele intravilanelor din 
sistemul integrat de cadastru 
şi carte funciară. 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevederile art. 11 alin. (3) – 
(7) referitoare la limite au 
fost reformulate pentru o 
mai bună aplicare a textelor 
de lege şi clarificarea 
procedurii. 
Pentru standardizarea 
modului de lucru în cadrul 
oficiilor teritoriale s-a 
propus ca lucrările de 
cadastru să se realizeze prin 
utilizarea limitelor existente 
în sistemul integrat de 
cadastru şi carte funciară. 
Atribuţiile, competenţele şi 
procesul verbal de delimitare 
sunt reglementate la alin. (5). 
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teren a limitelor 
recunoscute de către 
acestea, în condiţiile 
legii. Regulamentul 
de organizare şi 
funcţionare a 
comisiilor de 
delimitare se aprobă 
prin ordin cu caracter 
normativ al 
directorului general 
al Agenţiei Naţionale, 
care se publică în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
(4) Hotarele 
menţionate în 
procesele-verbale de 
delimitare semnate de 
membrii comisiei 
prevăzute la alin. (3) şi 
recunoscute reciproc de 
către reprezentanţii 
unităţilor 
administrativ-teritoriale 
devin oficiale şi sunt 
utilizate în activitatea 
autorităţilor şi 
instituţiilor publice 
centrale şi locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Limitele unităţilor 
administrativ-teritoriale sunt 
identificate, marcate,  
rectificate ori actualizate de 
către comisia de delimitare, 
numită în acest scop prin 
ordin al prefectului. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-a reformulat alineatul, 
pentru clarificarea 
reglementării şi s-a stabilit 
competenţa comisiei de 
delimitare a UAT-
urilor:identificarea, 
marcarea, rectificarea ori 
actualizarea limitelor UAT-
ului. 
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(5) În cazul în care 
limitele unităţilor 
administrativ-teritoriale 
sunt contestate, până la 
soluţionarea definitivă 
şi irevocabilă a 
litigiilor care sunt 
deduse judecăţii, 
autorităţile şi 
instituţiile publice 
centrale şi locale vor 
folosi limitele unităţilor 
administrativ-teritoriale 
utilizate de oficiile 
teritoriale în activitatea 
de recepţie a 
documentaţiilor 
cadastrale şi de 
înscriere în cartea 
funciară. 
 
 

(5) Limitele recunoscute 
reciproc de către 
reprezentanţii unităţilor 
administrativ-teritoriale sunt 
descrise şi reprezentate în 
procesul verbal de delimitare 
ce conţine şi inventarul 
coordonatelor punctelor ce 
definesc aceste limite, 
determinate în sistem 
naţional de proiecţie. După 
semnarea şi ştampilarea 
procesului-verbal de 
delimitare şi a tuturor 
anexelor de către membrii 
comisiei de delimitare şi 
aprobarea de către prefect, 
limitele devin oficiale şi sunt 
introduse în sistemul integrat 
de cadastru şi carte 
funciară.” 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 

19.   16. După alineatul (5) al 
articolului 11, se introduc 
zece noi alineate, alineatele 
(51) – (510), cu următorul 

 
S-a stabilit modul de 
actualizare a limitelor 
unităţilor administrativ 
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cuprins: 
 
„(51) Contestaţiile unităţilor 
administrativ teritoriale 
privind limitele 
administrative pot fi 
soluţionate pe cale amiabilă, 
prin mediere de către 
instituţia prefectului sau pe 
cale judecătorească. 
 
 (52) Medierea de către 
instituţia prefectului se 
finalizează prin semnarea şi 
ştampilarea procesului verbal 
de delimitare, precum şi a 
tuturor anexelor, de către 
membrii comisiei de 
delimitare.  
 
(53) În situaţia în care limitele 
sunt contestate, până la 
soluţionarea definitivă a 
litigiului, se utilizează cele 
din sistemul integrat de 
cadastru şi carte funciară, 
folosite de oficiile teritoriale 
în activitatea de recepţie a 
documentaţiilor cadastrale şi 
de înscriere în cartea 

teritoriale, printr-o procedură 
similară celei de stabilire a 
limitelor şi s-a clarificat 
situaţia limitelor UAT-urilor 
situate în judeţe diferite. 
 
 
De asemenea s-a propus ca 
rectificarea/actualizarea 
limitelor să se realizeze 
numai prin măsurători la 
teren. 
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funciară. Dacă există 
diferenţe între limitele 
gestionate de oficiile 
teritoriale ale judeţelor 
învecinate, până la 
soluţionarea litigiului, 
Agenţia Naţională decide 
asupra limitei ce este 
utilizată. 
 
(54) Ulterior stabilirii 
limitelor autorităţilor 
administrativ teritoriale, 
acestea pot fi rectificate, 
actualizate, sau  modificate, 
după caz. 
 
(55) Actualizarea limitelor 
este operaţiunea tehnică prin 
care limita dintre două 
unităţi administrativ 
teritoriale se schimbă pe o 
porţiune limitată, pe baza 
acordului comisiei de 
delimitare. 
 
(56) Actualizarea limitelor 
unităţilor administrativ-
teritoriale din sistemul 
integrat de cadastru şi carte 

În anumite situaţii, limitele 
au fost stabilite pe 
ortofotoplan, ceea ce a 
condus la neconcordanţe cu 
realitatea din teren. 
Rectificarea erorilor ivite în 
procesele verbale de 
delimitare nu constituie o 
suprapunere peste 
competenţele unităţilor 
administrativ-teritoriale şi 
nici nu va constitui o 
delimitare propriu zisă a 
limitelor, ci va asigura 
punerea în concordanţă a  
realităţii din teren cu cea 
legală. 
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funciară se efectuează 
exclusiv pe baza 
măsurătorilor în teren. 
 
(57) În situaţia în care se 
actualizează limitele, comisia 
de delimitare, numită prin 
ordin al prefectului,  
întocmeşte un nou proces 
verbal de delimitare similar 
celui prevăzut la alin. (5). 
Aceeaşi procedură se 
utilizează şi în cazul în care 
actualizarea limitelor este 
necesară ca urmare a 
restabilirii acesteia, prin 
proces verbal de delimitare 
semnat de comisia de 
delimitare, numită prin ordin 
al prefectului. 
 
(58) Dacă unităţile 
administrativ-teritoriale sunt 
situate în judeţe diferite, 
procesul verbal de delimitare 
este semnat şi ştampilat de 
comisiile de delimitare 
numite prin ordin al 
prefecţilor celor două judeţe 
şi aprobat de către aceştia. 
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(59) Rectificarea erorilor de 
identificare a limitelor este 
operaţiunea tehnică prin care 
se realizează punerea în 
concordanţă a coordonatelor 
limitelor existente în sistemul 
integrat de cadastru al 
Agenţiei Naţionale cu limita 
legală şi existentă în teren, 
stabilite iniţial de comisia de 
delimitare pe bază de 
ortofotoplan. 
 
(510) Operaţiunea de 
rectificare prevăzută la alin. 
(59) se realizează exclusiv 
prin efectuarea de 
măsurători la teren de către 
oficiul teritorial pentru a se 
identifica si constata aceste 
erori de integrare a limitelor 
şi doar în situaţia în care 
tronsoanele de limită sunt 
clar identificate în teren. În 
situaţia în care tronsoanele 
nu sunt clar identificate, se 
procedează la actualizarea 
limitelor, conform procedurii 
reglementată de alin. (56)-
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(58).” 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 

 
20. 

 
 
Art. 11  
 
 
(6) În cazul în care 
limitele unităţilor 
administrativ-teritoriale 
sunt necontestate, 
acestea rămân 
definitive şi reprezintă 
limitele oficiale ale 
respectivei unităţi 
administrativ-
teritoriale.  
(7) Modificarea 
limitelor teritoriale ale 
unităţilor administrativ 
teritoriale priveşte 
înfiinţarea, 
reînfiinţarea, 
reorganizarea sau 
reorganizarea unităţilor 
administrativ-

 17. Alineatele (6), (7), (9) şi 
(10) ale articolului 11 se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
 
„(6) Limitele unităţilor 
administrativ-teritoriale sunt 
afişate pe geoportalul 
INSPIRE al României şi sunt 
utilizate în activitatea 
autorităţilor şi instituţiilor 
publice centrale şi locale. 
 
 
 
(7) Modificarea limitelor 
teritoriale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale 
priveşte înfiinţarea, 
reînfiinţarea sau reorganizarea, 
după caz, a unităţilor 
administrativ-teritoriale, care 
se organizează potrivit legii. 
 

 
 
 
 
 
Pentru publicitatea limitelor 
şi utilizarea lor unitară 
acestea se vor publica pe 
geoportalul realizat de către 
ANCPI. 
 
 
 
 
 
S-a eliminat termenul de 
actualizare din cuprinsul 
acestui alineat întrucât 
această procedură s-a 
reglementat prin 
amendamentele de mai sus. 
De asemenea, textul a fost 
pus în concordanţă cu 
Decizia nr. 414/2013 a Curţii 
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teritoriale, care se 
organizează potrivit 
legii. 
 
………………………. 
 
(9) În cadrul lucrărilor 
de înregistrare 
sistematică în cadastru 
şi cartea funciară, 
reprezentarea grafică a 
imobilelor înregistrate 
anterior în planul 
cadastral sau topografic 
şi în cartea funciară 
poate fi corectată fără 
acordul proprietarilor, 
în situaţia în care 
aceasta nu coincide cu 
situaţia reală constatată 
la teren.  
(10) Cu ocazia 
realizării lucrărilor de 
înregistrare sistematică 
a imobilelor pentru 
care au fost emise 
titluri de proprietate 
potrivit legilor de 
restituire a 
proprietăţilor funciare, 

 
 
 
 
………………………………. 
 
(9) În cadrul lucrărilor de 
înregistrare sistematică în 
cadastru şi cartea funciară, 
situaţia tehnică şi juridică a 
imobilelor înregistrate anterior 
în planul cadastral sau 
topografic şi în cartea funciară 
se modifică conform situaţiei 
tehnico-juridice actuale, 
identificată prin măsurătorile 
efectuate şi actele juridice 
colectate. 
 
 
 
(10) Cu ocazia realizării 
lucrărilor de înregistrare 
sistematică a imobilelor pentru 
care au fost emise titluri de 
proprietate potrivit legilor de 
restituire a proprietăţilor 
funciare, dacă la nivelul unei 
tarlale se constată un deficit de 
suprafaţă, suprafaţa fiecărui 

Constituţionale a României, 
prin care se face distincţie 
între operaţiunea tehnică de 
materializare la teren a 
hotarelor şi cea de 
modificare a acestora. 
Motivare ANCPI 
 
Pentru corelare cu 
dispoziţiile art. 15 alin. (1) 
din Lege: De la data 
deschiderii cărţilor funciare 
din oficiu, registrele de 
transcripţiuni şi inscripţiuni, 
cărţile funciare şi orice alte 
evidenţe de cadastru şi 
publicitate imobiliară se vor 
înlocui, pentru sectoarele 
cadastrale respective, cu 
planul cadastral şi noile 
cărţi funciare. 
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dacă la nivelul unei 
tarlale se constată, în 
urma realizării 
măsurătorilor, un 
deficit de suprafaţă, 
diferenţa de teren 
dintre suprafaţa 
înscrisă în actul de 
proprietate şi cea 
existentă în teren în 
acea tarla poate fi 
alocată în altă tarla din 
cadrul unităţii 
administrativ-
teritoriale, cu acordul 
proprietarului în cauză, 
exprimat prin înscris 
încheiat în formă 
autentică notarială, 
ţinând seama de 
situaţia de fapt şi pe 
baza planului parcelar 
modificat de persoana 
autorizată să execute 
lucrări de cadastru.  

imobil din respectiva tarla se 
diminuează proporţional cu 
suprafaţa din titlul de 
proprietate. Ulterior finalizării 
procedurilor de inventariere a 
terenurilor prevăzute de Legea 
165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în 
perioada regimului comunist în 
România, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 278 din 17 mai 
2013, se va proceda, la cererea 
proprietarului, la atribuirea 
diferenţei de suprafaţă, în 
condiţiile legii. 
 
Amendament însuşit de 
domnii deputaţi: 
 
TINEL GHEORGHE 
CIPRIAN NICA 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
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21. 

  18. După alineatul (10) al 
articolului 11 se introduc 
două noi alineate, alineatele 
(101) şi (102), cu următorul 
cuprins: 
 
„(101) Diferenţa de suprafaţă 
de teren prevăzută la alin. 
(10) se va acorda din 
terenurile care pot face 
obiectul restituirii în natură 
în limita disponibilului din 
unitatea administrativ 
teritorială unde se efectuează 
înregistrarea sistematică, iar 
în cazul in care nu mai există 
disponibil, comisiile abilitate 
conform legilor de restituire 
a proprietăţii au posibilitatea 
să propună şi să stabilească 
acordarea de măsuri 
compensatorii, în condiţiile 
legii. 
 
(102) În situaţia imobilelor 
înregistrate anterior în 
sistemul integrat de cadastru 
şi carte funciară, suprafaţa 
nu se va modifica în condiţiile 
alin. (10), dacă aceasta nu 
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depăşeşte suprafaţa înscrisă 
în titlul de proprietate. În 
situaţia în care la nivelul 
unităţii administrativ 
teritoriale se constată un 
deficit de suprafaţă, 
suprafaţa imobilelor înscrise 
în sistemul integrat de 
cadastru şi carte funciară se 
va diminua până la limita 
suprafeţei din titlul de 
proprietate.” 
 
Amendament însuşit de 
domnii deputaţi: 
TINEL Gheorghe 
Vasile Varga 
Ionut Săvoiu 
 Ninel Peia 
 Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

 
22. 

Art. 11 
 
 
 
(11) Planul parcelar 
astfel modificat se 
aprobă prin hotărâre a 
comisiei locale pentru 

 19. Alineatul (11) al 
articolului 11 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  
 
„(11) La înscrierea în 
documentele tehnice cadastrale 
şi în cartea funciară este 
suficientă prezentarea ultimului 

 
 
Motivare ANCPI 
 
Aprobarea planurilor 
parcelare în procesul de 
înregistrare sistematică a 
generat în practică situaţii 
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stabilirea dreptului de 
proprietate asupra 
terenurilor, după 
soluţionarea 
contestaţiilor. În cazul 
în care imobilul a fost 
înstrăinat, la înscrierea 
în documentele tehnice 
cadastrale şi în cartea 
funciară va fi suficientă 
prezentarea ultimului 
act doveditor al 
drepturilor reale 
privitoare la imobilul 
în cauză.  
 

act doveditor al drepturilor 
reale privitoare la imobilul în 
cauză.” 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 
 

blocante, ca urmare a 
procedurii anevoioase de 
urmat, iar în contextul 
necesităţii simplificării 
procedurilor de înregistrare 
sistematică a proprietăţilor, a 
reglementărilor referitoare la  
contrasemnarea 
documentelor tehnice de 
către primar, a măsurării 
tuturor imobilelor din 
întreaga unitate 
administrativ teritoarială, 
precum şi a procedurii 
extinse de afişare publică, 
care  să înlocuiască astfel 
controlul calităţii, o astfel de 
reglementare nu ar mai fi 
avut suport, astfel că s-a 
impus eliminarea. 
Reformularea tezei a doua a 
alineatului se impune pentru 
claritatea reglementării. 
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23. 

 
 
 
Art. 12. 
(1) Documentele 
tehnice ale cadastrului 
se întocmesc pentru 
fiecare sector cadastral 
şi evidenţiază situaţia 
de fapt constatată de 
comisia care a 
desfăşurat lucrările de 
cadastru şi constituie 
temeiul înregistrării din 
oficiu a imobilelor în 
evidenţele de cadastru 
şi în cartea funciară. 
Documentele tehnice 
sunt:  
a) planul cadastral;  
 b) registrul cadastral al 
imobilelor;  
 c) opisul alfabetic al 
titularilor drepturilor 
reale de proprietate, al 
posesorilor şi al altor 
deţinători.  
 

 20. Alineatul (1) al articolului 
12 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(1) Documentele tehnice ale 
cadastrului se întocmesc pentru 
fiecare sector cadastral şi 
evidenţiază situaţia de fapt 
constatată de persoana 
autorizată care efectuează 
lucrările de înregistrare 
sistematică şi constituie 
temeiul înregistrării din oficiu a 
imobilelor în evidenţele de 
cadastru şi în cartea funciară.  
 
 
Documentele tehnice sunt: 
 
a) planul cadastral;  

  b) registrul cadastral al 
imobilelor;  
  c) opisul alfabetic al titularilor 
drepturilor reale de proprietate, 
al posesorilor şi al altor 
deţinători.” 
 
Amendament însuşit de  
domnii deputaţi 
Vasile Varga 
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Gheorghe Tinel 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

 
24. 

 
 
 
Art. 12  
(9) Comisia care 
efectuează lucrările de 
cadastru şi identifică 
proprietarii, posesorii 
sau alţi deţinători este 
formată din 
reprezentanţi ai 
persoanei autorizate să 
execute lucrări de 
cadastru şi cel puţin un 
reprezentant al unităţii 
administrativ-
teritoriale. Recepţia 
tehnică se realizează de 
către specialişti ai 

 21. Alineatul (9) al articolului 
12 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(9) Persoana autorizată care 
efectuează lucrările de 
înregistrare sistematică şi cel 
puţin un reprezentant al 
unităţii administrativ-
teritoriale, identifică 
proprietarii, posesorii sau alţi 
deţinători. Verificarea şi 
recepţia lucrărilor de 
înregistrare sistematică şi a 
documentelor tehnice 
prevăzute la alin. (1), inclusiv 
a documentelor tehnice 
rectificate ca urmare a 
admiterii cererilor de 

 
Motivare ANCPI 
 
 
Obligativitatea introducerii 
unei reglementări conform 
căreia controlul calităţii în 
procesul de înregistrare 
sistematică să fie înlocuit în 
mod semnificativ de o 
procedură corespunzătoare 
de afişare publică, care să 
includă o perioadă 
rezonabilă de formulare a 
contestaţiilor la rezultatele 
lucrărilor cadastrale, afişare 
cu titlu gratuit şi uşor 
accesibilă pe Internet, 
precum şi o puternică 
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oficiului teritorial. 
Comisia de recepţie va 
fi numită prin ordin al 
directorului general al 
Agenţiei Naţionale şi 
va verifica lucrările 
sistematice de cadastru 
executate. Această 
verificare se va putea 
face şi în etape, pe 
sectoare cadastrale, 
înainte de terminarea 
lucrărilor cadastrale la 
nivelul unităţii 
administrativ-
teritoriale, în măsura în 
care persoana 
autorizată a finalizat 
lucrările în unitatea 
administrativ-teritorială 
sau într-o parte a 
acesteia. După recepţia 
documentelor tehnice 
cadastrale, oficiul 
teritorial le va 
transmite autorităţii 
administraţiei publice 
locale în vederea 
publicării, pentru a fi 
făcute cunoscute 

rectificare şi recepţia 
lucrărilor de înregistrare se 
face de către personalul de 
specialitate angajat potrivit 
dispoziţiilor art. 9 alin. (122) 
din lege. Verificarea şi recepţia 
se vor putea face şi în etape, pe 
sectoare cadastrale, înainte de 
terminarea lucrărilor cadastrale 
la nivelul unităţii administrativ-
teritoriale. După verificare şi 
recepţie, pentru a fi aduse la 
cunoştinţa publică, 
documentele tehnice 
prevăzute la alin. (1):  
a) sunt transmise de către 
oficiul teritorial autorităţii 
administraţiei publice locale 
în vederea  afişării publice, în 
condiţiile art. 14 alin. (1), 
prin publicare pe pagina 
proprie de internet a acesteia, 
precum şi la sediul consiliului 
local respectiv. Anunţul 
privind afişarea publică a 
documentelor tehnice se 
publică într-un ziar de largă 
circulaţie, precum şi într-un 
ziar local prin grija oficiului 
teritorial; 

campanie de informare 
media, prealabilă, care să 
facă o publicitate eficientă 
procesului, justifică această 
reglementare. 
Raportat la modalitatea 
extinsă de afişare publică, 
titularilor de drepturi asupra 
imobilelor, care sunt cei mai 
în măsură să cunoască 
situaţia reală juridică şi 
tehnică a imobilelor, le-a 
fost conferită, prin aceste 
reglementări, posibilitatea de 
a lua cunoştinţă, prin 
multiple modalităţi de 
comunicare, de conţinutul 
documentelor întocmite cu 
privire la imobile la 
finalizarea lucrărilor de 
înregistrare sistematică, de a 
analiza documentele tehnice 
astfel întocmite şi de a 
formula eventuale cereri de 
rectificare, care să contribuie 
la realizarea scopului 
înregistrării sistematice de a 
reflecta situaţia juridică şi 
tehnică actuală cu privire la 
imobile, proprietari, posesori 
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persoanelor interesate 
să solicite eventuale 
rectificări sau 
contestări ale acestora.  
 

b) se afişează pe pagina de 
internet special creată în 
acest scop de către Agenţia 
Naţională.” 
 
Amendament însuşit de 
domnii deputaţi  
 
Ionuţ Savoiu  
 Marius Manolache 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

şi alţi deţinători. 
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   22. După alineatul (9) al 
articolului 12 se introduce un 
nou alineat, alineatul (91), cu 
următorul cuprins: 
 
„(91) Persoanele interesate au 
acces deplin pentru a 
consulta documentele tehnice 
afişate potrivit alin. (9).” 
 
Amendament însuşit de 
domnul deputat 
Ionuţ Savoiu 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
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25. 

 
 
 
Art. 12  
(10) Reprezentanţii 
persoanei autorizate 
efectuează lucrarea de 
cadastru, care constă în 
identificarea şi 
măsurarea imobilelor, 
preiau o copie 
legalizată a 
documentelor, 
prelucrează datele 
obţinute şi întocmesc 
documentele tehnice 
cadastrale pentru 
fiecare sector cadastral 
în parte. Copiile 
legalizate ale 
documentelor se vor 
prelua numai dacă 
acestea nu există în 
arhiva oficiului 
teritorial sau a 
primăriei.  
 

 23. Alineatul (10) al 
articolului 12 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„(10) Persoana autorizată care 
efectuează lucrarea de cadastru, 
care constă în identificarea şi 
măsurarea imobilelor, preia o 
copie legalizată a 
documentelor, prelucrează 
datele obţinute şi întocmeşte 
documentele tehnice pentru 
fiecare sector cadastral în parte. 
Copiile legalizate ale 
documentelor se vor prelua 
numai dacă acestea nu există în 
arhiva oficiului teritorial sau a 
autorităţii administraţiei 
publice locale ori a emitentului 
acestora. Aceste entităţi au 
obligaţia eliberării gratuite a 
documentelor sau a copiilor 
certificate de pe acestea în 
termen de cel mult 30 de zile 
lucrătoare de la data 
înregistrării cererii persoanei 
autorizate.” 
 
Autor amendament: 
Vasile Varga 

 
Motivare ANCPI 
 
Înlesnirea, accelerarea şi 
simplificarea procesului de 
înregistrare sistematică, 
precum şi accentual pus pe 
afişare publică prin 
reglementările propuse, 
precum şi asigurarea 
caracterului gratuit al 
înregistrării sistematice a 
imobilelor, justifică 
eliminarea obligativităţii de 
a se efectua copii legalizate 
ale actelor de proprietate, cu 
obligarea corelativă a 
persoanei autorizate care 
efectuează lucrarea de 
cadastru şi răspunde 
conform art. 14 alin. (5) din 
lege pentru corectitudinea 
întocmirii documentelor 
tehnice ale cadastrului şi 
pentru corespondenţa 
acestora cu realitatea din 
teren, precum şi pentru 
identificarea limitelor 
imobilelor în concordanţă cu 
actele juridice puse la 
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Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 
 
 
 
 
 

dispoziţie de deţinători, de a 
certifica pentru conformitate 
cu originalul sau exemplarul 
prezentat 
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26. 

 
 
 
 
Art. 12  
(13) Primarul va 
contrasemna 
documentele tehnice 
cadastrale, anterior 
recepţionării de către 
oficiul teritorial, în 
vederea certificării 
veridicităţii 
informaţiilor privitoare 
la imobile şi la 
proprietari, posesori, 
respectiv alţi deţinători, 
care au fost furnizate 
de către acesta. 
Contrasemnarea 
documentelor tehnice 
cadastrale are drept 
consecinţă însuşirea 
tuturor datelor cu 
privire la terenuri şi 
construcţii, precum şi 
eliminarea procedurilor 
administrative de 
emitere a unor 
certificate 

  24. Alineatul (13) al 
articolului 12 se modifică şi 
avea următorul cuprins:  
 
„(13) Primarul va contrasemna 
documentele tehnice 
cadastrale, anterior verificării şi 
recepţiei acestora de către 
personalul de specialitate,  
conform prevederilor de la alin. 
(9), în vederea certificării 
veridicităţii informaţiilor 
privitoare la imobile şi la 
proprietari, posesori, respectiv 
alţi deţinători, care au fost 
furnizate de către acesta. 
Contrasemnarea documentelor 
tehnice cadastrale are drept 
consecinţă însuşirea tuturor 
datelor cu privire la terenuri şi 
construcţii, precum şi 
eliminarea procedurilor 
administrative de emitere a 
unor certificate confirmative, 
cum ar fi: certificatul de 
atestare fiscală, certificatul de 
atestare a situaţiei juridice şi 
tehnice a construcţiilor, 
adeverinţa prevăzută de art. 
13 alin. (1) lit. b) din lege şi 

 
 
Motivare ANCPI 
 
Ca urmare a reglementării 
referitoare la înscrisurile 
necesare înscrierii posesiei, 
în scopul de a simplifica 
această procedură, raportat la 
faptul că primarul certifică şi 
datele referitoare la posesori, 
adeverinţa prevăzută de art. 
13 alin. (1) lit. b) din lege a 
fost menţionată în mod 
expres ca şi înscris care nu 
mai este necesar a fi emis, în 
situaţia în care documentele 
tehnice sunt contrasemnate 
de primar. 
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confirmative, cum ar fi: 
certificatul de atestare 
fiscală, certificatul de 
atestare a existenţei 
construcţiilor şi altele 
asemenea.  
 

altele asemenea.” 
 
Amendament însuşit de 
domnul deputat: 
 
Ionuţ Săvoiu 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
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27. 

   25. După alineatul (13) al 
articolului 12, se introduc 
două trei alineate, alineatele 
(131)- (133), cu următorul 
cuprins: 
 
„(131)  Contrasemnarea 
documentelor tehnice de 
către primar sau de persoana 
desemnată se poate efectua şi 
prin emiterea unei adeverinţe 
care să confirme însuşirea de 
către reprezentantul 
autorităţii publice locale a 
informaţiilor cuprinse în 
documentele tehnice ale 
cadastrului. 
 
(132) În situaţia în care 
documentele tehnice nu au 
fost contrasemnate, 
aplicându-se procedura 
aprobării tacite, construcţiile 
se vor înscrie în cartea 
funciară fie în baza actelor de 
proprietate fie a situaţiei 
tehnico juridice reflectată de 
documentele tehnice 
întocmite ca urmare 
identificării realizată 

 
Motivare ANCPI 
 
Reglementarea s-a introdus 
în aplicarea obligaţiilor 
instituite prin Legea nr. 
31/2014 de a simplifica 
procedurile cu privire la 
înregistrarea proprietăţilor şi 
la autorizaţiile de 
construcţie, precum şi în 
scopul de a se asigura, cu 
prilejul înscrierii sistemtice a 
înregistrării situaţiei reale cu 
privire la construcţii, ceea ce 
va genera posibilitatea 
stabilirii unie baze reale de 
impozitare,  precum şi 
posibilitatea aplicării 
sancţiunilor prevăzute de 
lege în ceea ce privește 
disciplina în construcţii. 
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conform art. 11 alin. (2) lit. f) 
şi necontestate în perioada de 
afişare publică sau cu privire 
la care cererea de rectificare 
a fost respinsă. Situaţia 
reflectată de documentele 
tehnice se prezumă a fi în 
concordanţă cu situaţia 
tehnică şi juridică reală, până 
la proba contrară. 
 
(133) Înscrierea construcţiilor 
în cartea funciară, în 
procesul de înregistrare 
sistematică potrivit prezentei 
legi, nu împiedică autorităţile 
competente să aplice 
sancţiunile prevăzute de lege 
în ceea ce priveşte disciplina 
în construcţii, şi serveşte ca 
bază de stabilire şi calculare 
a taxelor şi impozitelor 
datorate conform legii.” 
 
Amendament însuşit de 
domnul deputat: 
 
Ionuţ Săvoiu 
 
Aprobat: 
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Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 
28. 

 
 
 
Art. 13  
(1) Persoana care 
posedă un imobil ca 
proprietar necontestat 
va fi înscrisă în cartea 
funciară pe baza 
procedurii certificării 
de fapte îndeplinite de 
notarul public, 
procedură prin care se 
constată că posesorul 
este considerat 
proprietar. 

 26. Alineatul (1) al articolului 
13 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(1) În cazul imobilelor care 
fac obiectul înregistrării 
sistematice, în lipsa actelor 
doveditoare ale dreptului de 
proprietate, în documentele 
tehnice se va înscrie posesia 
de fapt asupra imobilului, în 
baza identificării  efectuată 
de persoanele menţionate la 
art. 12 alin. (9), cu ocazia 
efectuării măsurătorilor şi 
sub condiţia prezentării 
următoarelor documente: 

a) fişa de date a 

Înregistrarea a posesiei ar 
trebui să fie întemeiată pe 
situaţia de fapt identificată 
cu prilejul efectuării 
măsurătorilor cadastrale, 
confirmată prin declaraţia 
din fişa de date a imobilului, 
dată de posesor în faţa 
persoanei care efectuează 
măsurătorile cadastrale, 
conform Ordinul directorului 
general al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară nr. 
1/2014 privind aprobarea 
Specificaţiilor tehnice pentru 
lucrări de înregistrare 
sistematică a imobilelor în 
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imobilului semnată de 
către posesorul 
imobilului şi de către 
persoana autorizată să 
efectueze lucrările de 
înregistrare 
sistematică; 

b) adeverinţa eliberată 
de autorităţile 
administraţiei publice 
locale, care atestă 
faptul că: 
i) posesorul este 

cunoscut că 
deţine imobilul 
sub nume de 
proprietar;  

ii)  imobilul nu face 
parte din 
domeniul public 
sau nu a fost 
înscris în 
evidenţe ca fiind 
în domeniul 
privat al statului 
sau al unităţilor 
administrativ-
teritoriale; „ 
 

Amendament însuşit de 

sistemul integrat de cadastru 
şi carte funciară conţinute în 
documentaţiile de atribuire a 
contractelor pentru lucrări de 
cadastru, publica în 
Monitorul Oficial al 
României nr. 45 bis din 
20.01.2014.  
Atestarea posesiei persoanei 
identificată în teren, se 
efectuează prin documente 
confirmative emise de 
autoritatea administrativ 
teritorială pe raza căreia se 
desfăşoară lucrările de 
înregistrare sistematică. 
În acest sens, actualele 
dispoziţii reglementează 
documentele emise de 
unităţile administrativ 
teritoriale, precum şi 
declaraţia pe propria 
răspundere date în faţa 
personalului relevant al 
unităţii administrative 
teritoriale respective care, 
raportat la dispoziţiile art. 12 
alin. (9) din Lege,  participă 
împreună cu persoana 
autorizată la efectuarea 
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domnul deputat Bodgan 
Ciucă 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 
27. După alineatul (1) al 
articolului 13, se introduc 
două noi alineate, alineatele 
(11) şi (12), cu următorul 
cuprins: 
 
 „(11) Dispoziţiile alineatului 
(1) sunt aplicabile inclusiv 
imobilelor care au fost 
înregistrate în sistemul 
integrat de cadastru şi carte 
funciară, din regiunile unde 
au fost aplicate prevederile 
Decretului-lege nr. 115 din 27 
aprilie 1938 pentru 
unificarea dispoziţiilor 
privitoare la cărţile funciare, 
publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 95 
din 27 aprilie 1938, abrogat 
prin Legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, în situaţia în care 

lucrărilor de cadastru şi 
identifică proprietarii, 
posesorii sau alţi deţinători. 
De asemenea, raportat la 
dispoziţiile art.12 alin. (13) 
din Lege, primarul, prin 
contrasemnarea 
documentelor tehnice 
anterior recepţionării de 
către oficiul teritorial, 
certifică veridicitatea 
informaţiilor privitoare la 
imobile şi la proprietari, 
posesori, respectiv alţi 
deţinători, care au fost 
furnizate de către acesta. 
Contrasemnarea 
documentelor tehnice 
cadastrale are drept 
consecinţă însuşirea tuturor 
datelor cu privire la terenuri 
şi construcţii, precum şi 
eliminarea procedurilor 
administrative de emitere a 
unor certificate 
confirmative, cum ar fi: 
certificatul de atestare 
fiscală, certificatul de 
atestare a existenţei 
construcţiilor şi altele 
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proprietarii nu sunt 
identificaţi cu ocazia 
realizării interviurilor pe 
teren, însă sunt identificaţi 
posesori, imobilelor din 
zonele foste 
necooperativizate, precum şi 
imobilelor situate în 
intravilanul localităţilor care 
au făcut obiectul legilor de 
restituire a proprietăţilor 
funciare. 
 
(12) Posesia de fapt înscrisă în 
documentele tehnice potrivit 
alineatelor anterioare se 
notează în cărţile funciare 
deschise ca urmare a 
finalizării înregistrării 
sistematice.” 
 
Însuşit de domnul deputat 
Bogdan Ciucă 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

asemenea. 
Aceste dispoziţii legale 
actuale din lege, justifică 
reglementarea propusă cu 
privire la documentele 
necesare în vederea 
înscrierii posesiei în 
documentele tehnice 
cadastrale, aceasta fiind o 
stăpânire în fapt a unui 
imobil, publică, sub nume 
de proprietar, care este  
confirmată de autorităţile 
administraţiei publice 
locale. 



 69 

Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr.7/1996 

Text 
 Senat 

Amendamente 
Comisii Propuneri/Observaţii 

 
29. 

 
 
 
 
Art. 13  
(2) Constatarea că 
posesorul este cunoscut 
ca proprietar al 
imobilului, pe baza 
posesiei exercitate sub 
nume de proprietar 
necontestat, se 
îndeplineşte de către 
notarul public, la 
sesizarea oficiului 
teritorial, prin 
eliberarea certificatului 
pentru înscrierea în 
cartea funciară a 
posesorului ca 
proprietar, în baza 
căruia se intabulează 
dreptul de proprietate. 

 
 
 
 
 
 
----------------------------------
-- 

28. Alineatul (2) al articolului 
13 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„(2) În cazul imobilelor situate 
în extravilanul localităţilor din 
zonele care nu au făcut 
obiectul aplicării legilor 
fondului funciar, procedura de 
emitere a certificatului 
prevăzut de art. 13 alin. (3) din 
lege nu este aplicabilă.” 
Amendament însuşit de domnii 
deputaţi 
Sorin Constantin Stragea  
Ninel Peia  
Vasile Varga 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 
 
29. După alineatul (2) al 
articolului 13, se introduc trei 
noi alineate, alineatele (21) – 

(23), cu următorul cuprins: 
 
„(21) Posesia notată în cartea 

 
 
Motivare ANCPI 
 
S-au reglementat efectele 
juridice produse de notarea 
posesiei în cadrul 
înregistrării sistematic, 
respectiv actele juridice pe 
care posesorul înregistrat le 
poate îndeplini, în sensul de 
a se recunoaşte posibilitatea 
de a transfera dreptul/posesia 
către altă persoană, motivat 
de faptul că legea interzice 
încheierea de acte juridice de 
către posesor, astfel că 
acesta va putea încheia chiar 
şi acte de transfer cu privire 
la imobil.   
 De asemenea, se 
reglementează modalitatea 
de înscriere a dreptului de 
proprietate, la expirarea unui 
termen de 3 ani de la data 
notării posesiei în cartea 
funciară , acesta constituind 
un nou mod de dobândire a 
dreptului de proprietate, prin 
efectul legii, pe baza 
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funciară şi efectele juridice 
ale acesteia, pot fi dobândite 
în temeiul actelor juridice 
între vii, translative sau 
constitutive, încheiate în 
formă autentică, inclusiv prin 
măsuri de executare silită sau 
pentru cauză de moarte, care 
se notează în cartea funciară.  
 
 
(22) Ultimul posesor notat în 
cartea funciară va beneficia 
de intabularea dreptului său 
de proprietate, din oficiu, la 
împlinirea termenului de 3 
ani, în condiţiile prevăzute la 
alin.  (23), ca efect al 
joncţiunii posesiilor 
anterioare cu posesia sa. 
 
(23) În toate cazurile în care 
s-a notat posesia în cartea 
funciară şi nu a fost eliberat 
certificatul prevăzut de art. 
13 alin. (3), dreptul de 
proprietate va putea fi 
intabulat ulterior, în 
următoarele condiţii:  
 

posesiei înscrisă în cartea 
funciară. 
Dreptul de proprietate se 
dobândeşte prin efectul legii, 
ca urmare a consolidării 
dreptului pe baza unei 
posesii înscrise timp de 3 
ani, iar această consolidare 
intervine automat fără orice 
altă justificare sau 
procedură.  
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a) din oficiu, la împlinirea 
unui termen de 3 ani de la 
momentul notării în 
cartea funciară, dacă nu a 
fost notat niciun litigiu 
prin care se contestă 
înscrierile din cartea 
funciară. În acest caz, prin 
derogare de la 
reglementările referitoare 
la uzucapiune, dreptul de 
proprietate se consideră 
dobândit prin efectul legii 
şi de la data împlinirii 
acestui termen,  fără nicio 
altă justificare sau 
procedură; 

 
b)  la cererea posesorului 

prevăzut la art. 13 alin. (1) 
sau a succesorilor 
acestuia, în baza actului 
de proprietate, ca urmare 
a dobândirii dreptului de 
proprietate prin oricare 
dintre modalităţile 
prevăzute de lege.” 

 
Amendament însuşit de 
domnii deputaţi: 
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George Scarlat,  
Chirteș Cristian  
Nistor Marian 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 
30. 

 
 
 
Art. 13 
(3) În cazul în care în 
perioada de afişare s-a 
formulat contestaţie cu 
privire la calitatea de 
posesor, iar aceasta 
este însoţită de dovada 
sesizării instanţei de 
judecată, cu privire la 
obiectul contestaţiei, 
oficiul nu va mai 
solicita notarului public 
eliberarea certificatului 
prevăzut la alin. (2), 
registratorul procedând 
în condiţiile alin. (4). 
Contestaţia se poate 
formula numai cu 
privire la calitatea de 

 29. Alineatul (3) al articolului 
13 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(3) La împlinirea unui 
termen de 90 de zile de la 
data deschiderii din oficiu a 
cărţilor funciare, posesorii 
imobilelor situate în 
intravilanul localităţilor, 
înscrişi în cărţile funciare în 
condiţiile alin. (12), pot 
solicita notarului public 
competent eliberarea 
certificatului de înscriere a 
posesorului ca proprietar. 
Eliberarea certificatului de 
către notarul public se face pe 
baza următoarelor documente: 

a) extras de carte funciară 
pentru informare,  

b) declaraţia pe propria 

 
 
Motivare ANCPI 
 
Prin această reglementare s-
au adus modificări actualelor 
prevederi în scopul de a 
prelungi perioada în care 
orice persoană interesată are 
posibilitatea de a contesta 
posesia, în caz contrar, 
principiul de bază al 
publicităţii imobiliare, cel al 
opozabilităţii înscrierilor în 
cartea funciară, precum şi 
publicitatea extinsă  care a 
fost instituită prin proiectul 
de act normativ, constituind 
suficiente argumente care să 
permită constatarea unei 
posesii neviciate, utile, 
publice, sub nume de 
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posesor, iar lipsa 
dovezii contestatarului 
că s-a adresat instanţei 
de judecată atrage 
respingerea contestaţiei 
de către oficiul 
teritorial şi solicitarea 
de către acesta a 
eliberării certificatului. 
Eliberarea certificatului 
de către notarul public 
se face după expirarea 
termenului de 
soluţionare a 
contestaţiilor cu privire 
la posesor sau a 
cererilor de rectificare, 
la solicitarea oficiului 
teritorial şi pe baza 
următoarelor 
documente ataşate în 
copie certificată cererii:  
   a) adeverinţă din care 
să rezulte că:  
   (i) s-a îndeplinit 
procedura de afişare a 
documentelor tehnice 
ale cadastrului în care 
se înscriu informaţiile 
cu privire la imobile şi 

răspundere a 
posesorului, dată în 
formă autentică, prin 
care acesta declară că:  

(i) posedă imobilul 
sub nume de 
proprietar;  

(ii) este sau nu 
căsătorit; în 
cazul în care 
este căsătorit, 
va preciza şi 
regimul 
matrimonial;  

(iii) nu a înstrăinat 
sau grevat 
imobilul;  

(iv) imobilul nu a 
fost scos din 
circuitul 
juridic;  

(v) imobilul nu face 
obiectul 
vreunui litigiu;  

(vi) imobilul este 
deţinut sau nu 
pe cote-părţi; 
în cazul în care 
imobilul este 
deţinut pe cote-

proprietar, exercitată prin 
cartea funciară, aspecte 
necesar a fi luate în 
considerare la eliberarea 
certificatului de înscriere a 
posesorului ca proprietar, 
deşi acesta reprezintă un 
mod de dobândire a 
dreptului de proprietate 
reglementat de lege, care nu 
se confundă cu uzucapiunea.  
Prin actuala reglementare, 
raportat la înscrisurile 
necesare în vederea emiterii 
certificatului, a fost 
modificată modalitatea de 
sesizare a notarilor în 
vederea eliberării de către 
notarii publici a certificatului 
în temeiul căruia posesorul 
să devină îndreptăţit la a-şi 
transforma o astfel de 
posesie publică şi 
necontestată în deplină 
proprietate, prin abilitarea 
persoanei interesate să 
formuleze cererea de emitere 
a certificatului. 
 
Această modificare de 
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posesorii acestora, 
precum şi faptul că 
posesorii nu au fost 
contestaţi;  
   (ii) nu s-au formulat 
contestaţii sau cereri de 
rectificare cu privire la 
posesie;  
   b) planul cadastral al 
sectorului cadastral în 
care este situat 
imobilul, întocmit de 
către persoana 
autorizată să execute 
lucrările de cadastru, 
verificat şi avizat de 
către oficiul teritorial;  
   c) certificatul eliberat 
de primăria în a cărei 
rază teritorială este 
situat imobilul, din care 
să rezulte că:  
   (i) posesorul este 
cunoscut că deţine 
imobilul sub nume de 
proprietar;  
   (ii) imobilul nu face 
parte din domeniul 
public sau nu a fost 
înscris în evidenţe ca 

părţi, toţi 
posesorii vor 
declara 
întinderea 
cotelor;  

(vii) înscrisul 
doveditor al 
posesiei 
provine de la 
părţile 
semnatare ale 
acestuia; în 
cazul în care 
nu există 
înscris 
doveditor, va 
declara că nu 
deţine şi nu are 
cunoştinţă de 
existenţa unui 
astfel de 
înscris;  

   c) înscrisul doveditor al 
posesiei, indiferent de forma în 
care este întocmit, atunci când 
acesta există;  
  d) copie de pe actele de 
identitate şi stare civilă. 
 
Amendament însuşit de domnii 

procedură în ceea ce priveşte 
solicitantul certificatului 
certificatului de înscriere a 
posesorului ca proprietar 
este justificată, cu atât mai 
mult cu cât unul dintre 
înscrisurile obligatorii pentru 
eliberarea certificatului îl 
constituie declaraţia 
autentică a posesorului care 
cuprinde menţiuni referitoare 
la regimul matrimonial, 
existenţa sau inexistenţa de 
sarcini asupra imobilului, 
etc. iar pentru obţinerea 
acestei declaraţii pe propria 
răspundere este necesar ca 
posesorul să se prezinte în 
faţa notarului public 
competent. 
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fiind în domeniul 
privat al statului sau al 
unităţilor 
administrativ-
teritoriale;  
   d) declaraţia pe 
propria răspundere a 
posesorului, dată în 
formă autentică, prin 
care acesta declară că:  
   (i) posedă imobilul 
sub nume de 
proprietar;  
   (ii) este sau nu 
căsătorit; în cazul în 
care este căsătorit, va 
preciza şi regimul 
matrimonial;  
   (iii) nu a înstrăinat 
sau grevat imobilul;  
   (iv) imobilul nu a 
fost scos din circuitul 
juridic;  
   (v) imobilul nu face 
obiectul vreunui litigiu;  
   (vi) imobilul este 
deţinut sau nu pe cote-
părţi; în cazul în care 
imobilul este deţinut pe 
cote-părţi, toţi 

deputaţi: 
 
VASILE VARGA 
TINEL GHEORGHE 
CIPRIAN NICA 
BOGDAN CIUCĂ 
IONUŢ SĂVOIU 
 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
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posesorii vor declara 
întinderea cotelor;  
   (vii) înscrisul 
doveditor al posesiei 
provine de la părţile 
semnatare ale acestuia; 
în cazul în care nu 
există înscris 
doveditor, va declara 
că nu deţine şi nu are 
cunoştinţă de existenţa 
unui astfel de înscris;  
   e) înscrisul doveditor 
al posesiei, indiferent 
de forma în care este 
întocmit, atunci când 
acesta există;  
   f) copie de pe actele 
de identitate şi stare 
civilă.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. După alineatul (3) al 
articolului 13 se introduce un 
nou alineat, alineatul (31) cu 
următorul cuprins: 
 
„(31) În baza certificatului 
prevăzut la alin. (3) se 
dispune, la cererea părţii 
interesate, întabularea 
dreptului de proprietate în 
cartea funciară.” 
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Amendament însuşit de domnii 
deputaţi: 
VASILE VARGA 
TINEL GHEORGHE 
CIPRIAN NICA 
BOGDAN CIUCĂ 
IONUŢ SĂVOIU 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

 
31. 

 
 
Art. 13 
 
(4) Dacă dreptul 
posesorului este 
contestat sau notarul 
public refuză emiterea 
certificatului prevăzut 
la alin. (2), se va 
proceda la notarea 
posesiei faptice în 
favoarea posesorului, 
în conformitate cu 
documentele prevăzute 
la alin. (3), precum şi 
la notarea contestaţiei 
şi a acţiunii civile 

 31. Alineatul (4) al art. 13 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(4) În cazul în care a fost 
formulată cerere de rectificare 
a documentelor tehnice privind 
contestarea calităţii de posesor, 
notată în cartea funciară, 
precum şi în situaţia în care, 
ulterior înfiinţării cărţii 
funciare a fost notată o acţiune 
civilă în contestarea acestei 
calităţi, procedura de emitere a 
certificatului prevăzut la alin. 
(3) nu este aplicabilă. În acest 
caz, până la soluţionarea 
definitivă a litigiilor, în cartea 
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înregistrate la instanţa 
competentă sau, după 
caz, a încheierii 
notariale de respingere. 
În acest caz, oficiul 
teritorial va înainta 
instanţei documentele 
tehnice privitoare la 
imobilul în cauză. 
 

funciară rămâne notată 
posesia.” 
 
Amendament însuşit de domnii 
deputaţi: 
VASILE VARGA 
TINEL GHEORGHE 
CIPRIAN NICA 
BOGDAN CIUCĂ 
IONUŢ SĂVOIU 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
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32. 

Art. 13 
 
(5) În cazul prevăzut la 
alin. (4) dreptul de 
proprietate va putea fi 
intabulat ulterior, în 
următoarele condiţii:  
   a) din oficiu, la 
împlinirea unui termen 
de 5 ani de la 
momentul notării în 
cartea funciară, dacă nu 
a fost notat niciun 
litigiu prin care se 
contestă înscrierile din 
cartea funciară;  
   b) la cerere, în baza 
actului de proprietate, a 
certificatului prevăzut 
la alin. (2) sau în 
temeiul hotărârii 
judecătoreşti definitive 
şi irevocabile.  
 

  
 
32. Alineatul (5) al articolului 
13 se abrogă. 
 
Amendament însuşit de domnii 
deputaţi: 
 
VASILE VARGA 
TINEL GHEORGHE 
CIPRIAN NICA 
BOGDAN CIUCĂ 
IONUŢ SĂVOIU 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

Alineatul (5) al articolului 
13 se abrogă întrucât 
reglementarea se regăseşte la 
alin. (23) al art. 13. 

 
33. 

 
 
Art. 13  
(6) Răspunderea 
pentru autenticitatea 
şi veridicitatea actelor 

 33. Alineatul (6) al articolului 
13 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(6) Deţinătorii imobilelor care 
fac obiectul înregistrării 

Reglementarea este 
întemeiată pe interpretarea 
sistematică a dispoziţiilor 
art. 12 alin. (9) din Lege, 
conform cărora Comisia 
care efectuează lucrările de 
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şi procedurilor care 
stau la baza emiterii 
certificatului de 
înscriere în cartea 
funciară a posesorului 
ca proprietar revine 
oficiului şi, după caz, 
persoanei autorizate să 
execute lucrările de 
cadastru sau 
primarului. 

sistematice, precum şi emitenţii 
înscrisurilor puse la dispoziţie 
în vederea întocmirii 
documentelor tehnice 
prevăzute la art. 12 alin. (1), 
răspund pentru legalitatea, 
autenticitatea şi exactitatea 
datelor cuprinse în acestea, în 
condiţiile legii.” 
 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. După alineatul (6) al 
articolului 13 se introduce un 
nou alineat,  alineatul (61), cu  
următorul cuprins: 
 
„(61) Angajaţii oficiului 
teritorial nu răspund în ceea 
ce priveşte prima înregistrare 

cadastru şi identifică 
proprietarii, posesorii sau 
alţi deţinători este formată 
din reprezentanţi ai 
persoanei autorizate să 
execute lucrări de cadastru 
şi cel puţin un reprezentant 
al unităţii administrativ-
teritoriale coroborate cu 
dispoziţiile art. 12 alin. (12), 
conform cărora Primarul 
unităţii administrativ-
teritoriale, prin 
compartimentele de resort 
din cadrul aparatului de 
specialitate al acestuia, 
identifică proprietarii, 
posesorii sau alţi deţinători 
ai imobilelor şi pune la 
dispoziţie informaţiile şi 
evidenţele necesare deţinute 
de primărie, prin eliberarea 
de certificate sau orice alte 
documente necesare lucrării 
sistematice de cadastru, şi 
dispoziţiile art. 14 alin. (5) 
conform cărora  
Răspunderea pentru 
corectitudinea întocmirii 
documentelor tehnice ale 
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sistematică a imobilelor în 
sistemul integrat de cadastru 
şi carte funciară.” 
 
Amendament însuşit de domnii 
deputaţi: 
 
VASILE VARGA 
TINEL GHEORGHE 
CIPRIAN NICA 
BOGDAN CIUCĂ 
IONUŢ SĂVOIU 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 
 
 
 
 

cadastrului şi pentru 
corespondenţa acestora cu 
realitatea din teren, precum 
şi pentru identificarea 
limitelor imobilelor în 
concordanţă cu actele 
juridice puse la dispoziţie de 
deţinători revine persoanei 
autorizate să execute lucrări 
de specialitate. 
Aceste dispoziţii se 
completează cu cele ale art. 
13 alin. (3) lit. c) din Lege 
conform cărora unul dintre 
înscrisurile care stau la baza 
emiterii certificatului de 
înscriere în carte funciară a 
posesorului ca proprietar 
este certificatul eliberat de 
primăria în a cărei rază 
teritorială este situat 
imobilul, din care să rezulte 
că:  
   (i) posesorul este cunoscut 
că deţine imobilul sub nume 
de proprietar;  
   (ii) imobilul nu face parte 
din domeniul public sau nu a 
fost înscris în evidenţe ca 
fiind în domeniul privat al 
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statului sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale;  
Din aceste reglementări, 
raportat şi la procedura 
propusă de a emite 
certificatul mai sus 
menţionat ulterior 
deschiderii cărţilor funciare, 
rezultă că oficiul teritorial  
nu are atribuţii prevăzute de 
lege în atestarea de fapte 
necesare eliberării 
certificatului, astfel că 
răspunderea trebuie să revină 
persoanelor în sarcina cărora 
au fost instituite astfel de 
atribuţii. 
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34. 

Art. 13 
(7) Procedura prin care 
se constată că 
posesorul este 
considerat proprietar se 
stabileşte prin protocol 
încheiat între Agenţia 
Naţională şi Uniunea 
Naţională a Notarilor 
Publici din România. 
Protocolul se aprobă 
prin ordin cu caracter 
normativ al directorului 
general al Agenţiei 
Naţionale şi hotărâre a 
Consiliului Uniunii 
Naţionale a Notarilor 
Publici din România şi 
se publică în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I. 

 
---------------------------------- 

 
35. Alineatul (7) al articolului 
13 se abrogă. 
 
 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 
 

 
 
Alin. (7) al art. 13 se 
abrogă întrucât 
reglementarea se regăseşte 
la art. 9 alin. (32). 
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35. 

 
 
 
Art. 13  
(9) Dispoziţiile alin. 
(1)-(6) nu se aplică 
imobilelor 
neîmprejmuite situate 
în extravilan care au 
făcut obiectul legilor 
fondului funciar. În 
acest caz, surplusul de 
teren rămâne la 
dispoziţia comisiei 
locale pentru 
stabilirea dreptului de 
proprietate asupra 
terenurilor, care 
poate opta pentru 
constituirea rezervei 
sau poate atribui 
diferenţa de teren 
celor din tarla, în 
baza hotărârii 
comisiei, după 
soluţionarea 
eventualelor 
contestaţii.  

 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 

36. Alineatul (9) al articolului 
13 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 
„(9) În cazul în care, cu prilejul 
efectuării măsurătorilor 
cadastrale cu privire la imobile 
situate în extravilan, care au 
făcut obiectul legilor fondului 
funciar se constată că suprafaţa 
din măsurători este mai mare 
decât suprafaţa din actul de 
proprietate, diferenţa de teren 
rămâne la dispoziţia comisiei 
locale pentru stabilirea 
dreptului de proprietate asupra 
terenurilor, caz în care se va 
înscrie provizoriu dreptul de 
proprietate în favoarea unităţii 
administrativ teritoriale.” 
 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

 
 
Motivare ANCPI 
 
 
S-au detaliat normele 
referitoare la înscrierea 
suprafeţelor rezultate în plus 
din măsurătorile cadastrale 
cu privire la imobile situate 
în extravilanul localităţilor 
care au făcut obiectul legilor 
fondului funciar, prin 
menţionarea expresă a 
faptului că dreptul de 
proprietate se înscrie 
provizoriu în favoarea 
unităţii administrativ 
teritoriale, fapt ce va permite 
ulterior, întabularea 
dreptului de proprietate, în 
situaţia în care se obţine 
orice titlu valabil cu privire 
la teren. 
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36. 

 
 
 
Art. 13  
(10) În cazul 
imobilelor ai căror 
proprietari, posesori 
sau alţi deţinători nu 
pot fi identificaţi cu 
ocazia efectuării din 
oficiu a lucrărilor de 
cadastru, dreptul de 
proprietate se va 
înscrie provizoriu în 
favoarea unităţii 
administrativ-
teritoriale. În acest caz, 
dreptul de proprietate 
va putea fi intabulat 
ulterior, la cerere, în 
baza unei documentaţii 
care va cuprinde:  
   a) identificarea 
imobilului în planul 
cadastral, în scopul de 
a certifica faptul că 
imobilul din actul de 
proprietate corespunde 
cu cel din plan;  
   b) actul care atestă 

   37. Alineatul (10) al 
articolului 13 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„(10) În cazul imobilelor ai 
căror proprietari, posesori sau 
alţi detentori precari, astfel 
cum sunt definiţi de art. 918 al 
Legii privind Cod civil nr. 
287/2009, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 505 din 15 iulie 
2011, cu modificările 
ulterioare, nu pot fi identificaţi 
cu ocazia efectuării din oficiu a 
lucrărilor de înregistrare 
sistematică, precum şi în lipsa 
documentelor prevăzute de 
art. 13 alin. (1) cu privire la 
calitatea de posesor, dreptul 
de proprietate se va înscrie 
provizoriu în favoarea unităţii 
administrativ-teritoriale. În 
acest caz, dreptul de proprietate 
va putea fi intabulat ulterior, la 
cererea titularului dreptului 
de proprietate asupra 
imobilului, în baza unei 
documentaţii care va cuprinde:  

   a) identificarea 

 
 
 
 
 
S-au detaliat normele cu 
privire la cazurile de 
înscriere provizorie a 
dreptului de proprietate. 
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dreptul de proprietate;  
   c) certificatul prin 
care se atestă că 
imobilul este înregistrat 
în evidenţele fiscale 
sau, după caz, în 
registrul agricol, 
eliberat de primarul 
unităţii administrativ-
teritoriale unde este 
amplasat acest imobil.  
 

imobilului în planul cadastral, 
în scopul de a certifica faptul 
că imobilul din actul de 
proprietate corespunde cu cel 
din plan;  

   b) actul care atestă 
dreptul de proprietate;  

   c) certificatul prin care 
se atestă că imobilul este 
înregistrat în evidenţele fiscale 
sau, după caz, în registrul 
agricol, eliberat de primarul 
unităţii administrativ-teritoriale 
unde este amplasat acest 
imobil.” 

 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

 
37. 

 
 
Art. 14. 
 
(1) Documentele 
tehnice pentru fiecare 
sector cadastral se 
afişează, prin grija 

 38. Alineatul (1) al articolul 
14  se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(1) Documentele tehnice 
pentru fiecare sector cadastral 
se afişează, prin grija oficiului 
teritorial, în condiţiile art. 11 

 
 
 
 
S-au corelat dispoziţiile 
referitoare la afişarea 
documentelor tehnice 
cadastrale, atât cu privire la 
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oficiului teritorial, la 
primăria unităţii 
administrativ-teritoriale 
în cauză. În regiunile 
de transcripţiuni şi 
inscripţiuni imobiliare, 
titularii sarcinilor 
înscrise în vechile 
registre de publicitate 
imobiliară vor solicita 
transcrierea acestora în 
cărţile funciare, în 
termen de 30 de zile de 
la afişare. Prin sarcini 
se înţelege ipotecile, 
privilegiile, somaţiile, 
sechestrele, litigiile şi 
orice acte juridice 
înscrise în vechile 
registre de publicitate 
imobiliară. 

alin. (2) lit. j). În regiunile de 
transcripţiuni şi inscripţiuni 
imobiliare, titularii sarcinilor 
înscrise în vechile registre de 
publicitate imobiliară vor 
solicita transcrierea acestora în 
cărţile funciare, în termen de 
60 de zile de la afişare. Prin 
sarcini se înţelege ipotecile, 
privilegiile, somaţiile, 
sechestrele, litigiile şi orice 
acte juridice înscrise în vechile 
registre de publicitate 
imobiliară.” 
    
 
Autori amendament: 
Vasile Varga  
Gheorghe Tinel 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

termen cât şi cu privire la 
procedură. 
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38. 

 
 
 
Art. 14 
(2) Cererile de 
rectificare a 
documentelor tehnice 
ale cadastrului se 
formulează în termen 
de 30 de zile de la 
afişare, în scris, şi sunt 
însoţite de documente 
doveditoare. Oficiul 
teritorial soluţionează 
cererile de rectificare 
în termen de 30 de zile 
de la terminarea 
perioadei de afişare, 
prin proces-verbal care 
face parte integrantă 
din încheierea de 
înscriere din oficiu în 
cartea funciară. Pentru 
soluţionarea cererilor 
de rectificare, 
reprezentanţii 
persoanei autorizate să 
execute lucrări de 
cadastru cooperează cu 
reprezentanţii unităţii 

 39. Alineatul (2) al articolului 
14 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 
„(2) Cererile de rectificare a 
documentelor tehnice ale 
cadastrului se formulează, în 
termen de 60 de zile de la data 
afişării, şi sunt însoţite de 
documente doveditoare. 
Personalul de specialitate 
numit în aplicarea 
dispoziţiilor art. 9 alin. (122) 
din lege, soluţionează cererile 
de rectificare în termen de 60 
de zile, de la finalizarea 
perioadei de afişare, conform 
unei proceduri stabilită prin 
Ordin al directorului general 
al Agenţiei.” 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

Raportat la accentul pus pe 
afişarea publică, care să 
înlocuiască controlul 
calităţii, a fost prelungit 
termenul de rectificare a 
documentelor tehnice 
cadastrale, pentru a permite 
tuturor părţilor interesate 
consultarea temeinică a 
situaţiei cadastrale şi juridice 
a imobilelor reflectată de 
documentele afişate şi să 
conteste orice tip de erori 
care ar fi putut surveni cu 
prilejul efectuării lucrărilor 
de înregistrare sistematică. 
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administrativ-
teritoriale, cu Camera 
Notarilor Publici şi cu 
oficiul teritorial.  
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39. 

 
 
 
Art. 14  
(3) Încheierea de carte 
funciară poate fi 
atacată cu plângere, în 
termen de 15 zile de la 
comunicare. 
Dispoziţiile art. 31 alin. 
(3) şi (4) se aplică în 
mod corespunzător.  
 

 40. Alineatul (3) al articolului 
14 se modifică şi va avea cu 
următorul  cuprins: 
 
„(3) În urma soluţionării 
cererilor de rectificare a 
documentelor tehnice ale 
cadastrului se emite un proces 
verbal, care se va comunica în 
condiţiile Legii nr. 134 din 1 
iulie 2010 privind Codul de 
procedură civilă, republicat în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 247 din 10 aprilie 
2015.” 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

Raportat la reglementarea 
detaliată a afişării publice 
care înlocuieşte controlul 
calităţii, precum şi a 
dispoziţiilor referitoare la 
posibilitatea de a formula 
cerere de rectificare a 
documentelor tehnice 
publicate, încheierea de carte 
funciară nu mai avea suport, 
creând posibilitatea unei căi 
de atac suplimentare, care nu 
este permisă de lege, într-o 
activitate necontencioasă. 

lnk:LEG%20PRL%207%201996%200
lnk:LEG%20PRL%207%201996%200
lnk:LEG%20PRL%207%201996%200
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40. 

  41. După alineatul (3) al 
articolului 14 se introduce un 
nou alineat, alin. (31), cu 
următorul  cuprins: 
 
„(31) Procesul verbal prevăzut 
la alin. (3) poate fi contestat cu 
plângere la judecătoria din raza 
teritorială de situare a 
imobilului, în termen de 15 zile 
de la comunicare. Dispoziţiile 
art. 31 alin. (3) şi (4), 
referitoare la procedura de 
depunere şi înregistrare a 
plângerii, se aplică în mod 
corespunzător.” 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
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41. 

  42. După alineatul (4) al 
articolului 14 se introduc 
cinci noi alineate, alineatele 
(41) – (45), cu următorul 
cuprins: 
 
„(41) Înscrierea prevăzută la 
alin. (4) reprezintă prima 
înregistrare a imobilelor în 
sistemul integrat de cadastru 
şi carte funciară, denumită în 
continuare prima înregistrare 
sistematică, rezultată ca 
urmare a finalizării 
procedurii de înregistrare 
sistematică, şi poate avea ca 
obiect imobile: 

a) care nu au fost 
înregistrate 
anterior; 

b) înscrise în 
evidenţele de 
carte funciară, 
indiferent dacă 
situaţia 
cadastral-
juridică a fost 
actualizată sau 
nu. 

 

Motivare ANCPI 
 
Ca urmare a situaţiilor în 
care au existat cărţi funciare 
deschise în sistemul integrat 
de cadastru şi carte funciară, 
cu privire la imobile ce au 
făcut ulterior obiectul 
înregistrării sistematice, iar 
acestea au fost înlocuite cu 
cărţile funciare deschise ca 
urmare a înregistrării 
sistematice, s-a reglementat 
noţiunea de primă 
înregistrare sistematică, în 
scopul de a  se evita 
eventuale interpretări cu 
privire la efectele 
evidenţelor anterioare de 
cadastru şi carte funciară, 
care  mai pot fi consultate 
doar pentru istoric. 
De asemenea, s-a 
reglementat momentul de la 
care operează efectul 
constitutive de drepturi ca 
urmare a finalizării 
înregistrării sistemice la 
nivelul unităţii administrativ 
teritoriale, respectiv de la 
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(42) Modificarea primei 
înregistrări sistematice poate 
fi efectuată din oficiu, în baza  
unui referat,  în cazul în care 
nu afectează drepturile 
părţilor. 
 
(43)  Efectul constitutiv de 
drepturi cu privire la un 
imobil ce a făcut obiectul 
înregistrării sistematice 
operează de la data efectuării 
primei înscrieri subsecvente 
ce are la bază acte juridice 
constitutive sau translative de 
drepturi reale încheiate 
ulterior deschiderii din oficiu 
a cărţilor funciare, pentru 
întreaga unitate 
administrativ teritorială. 
 
 (44)  În perioada de efectuare 
a înregistrării sistematice, în 
titlul cărţilor funciare ale 
imobilelor situate în unitatea 
administrativ-teritorială 
respectivă se va menţiona din 
oficiu faptul că acestea fac 
obiectul Programului 

data efectuării primei 
înscrieri subsecvente ce are 
la bază acte juridice 
constitutive sau translative 
de drepturi reale încheiate 
ulterior deschiderii din oficiu 
a cărţilor funciare, soluţie 
raţională în raport cu 
specificul lucrărilor de 
înregistrare sistematică, care 
presupun înlocuirea 
controlului calităţii cu 
afişarea publică. 
În cazul înregistrării 
sistematice, prin afişarea 
publică a documentaţie ce 
stă la baza înregistrărilor se 
asigură posibilitatea 
persoanelor interesate de a 
remedia eventualele erori, 
motiv pentru care se impune 
şi reglementarea expresă a 
limitării efectului constitutiv 
de drepturi a înregistrărilor 
sistematice la înscrierile 
subsecvente deschiderii din 
oficiu a cărţilor funciare şi a 
efectelor produse de prima 
înregistrare . 
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naţional de cadastru şi carte 
funciară.   
(45) Descrierea imobilelor din 
documentele tehnice ale 
cadastrului constituie o 
modalitate de punere în 
concordanţă a situaţiei 
tehnice a imobilului cu 
situaţia juridică cuprinsă în 
actele juridice.  În caz de 
discrepanţă, descrierea 
conţinută în actele juridice 
nu trebuie să fie corectată 
prin hotărâre judecătorească 
sau în alt mod, rezultatele 
înregistrării sistematice 
atestând situaţia tehnico-
juridică reală a imobilului, în 
cazul în care nu au fost 
formulate cereri de 
rectificare sau acestea au fost 
respinse. De la data înfiinţării 
din oficiu a cărţilor funciare 
orice evidenţe cadastrale şi de 
publicitate imobiliară 
anterioare realizării 
înregistrării sistematice îşi 
pierd valabilitatea.” 
 
Aprobat: 
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Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
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42. 

 
 
 
Art. 22  
(7) Registratorul 
răspunde pentru 
activitatea sa, în 
condiţiile legii.  
 

 43. Alineatul (7) al articolului 
22 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 „(7) Registratorul răspunde 
pentru activitatea sa, în 
condiţiile legii, fiind 
subordonat profesional 
registratorului şef.” 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

Raportat la relaţiile de 
subordonare şi necesitatea ca 
registratorii să respecte 
reglementările în materie în 
activitatea pe care o 
desfăşoară s-a impus 
necesitatea reglementării 
subordonării profesionale. 
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43. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 44. După alineatul (11) al 
articolului 22 se introduc 
două noi alineate, alineatele 
(111) şi (112), cu următorul 
cuprins: 
 
„(111) În exercitarea 
atribuţiilor de coordonare şi 
control, directorii Direcţiei de 
Publicitate Imobiliară şi 
Direcţiei de Cadastru emit 
decizii cu caracter 
obligatoriu a căror 
nerespectare atrage pentru 
personalul de specialitate din 
Agenţia Naţională şi 
instituţiile subordonate, 
implicat în soluţionarea 
cererilor de recepţie şi 
înscriere, sancţiunile 
disciplinare prevăzute în 
regulamentele interne. 
 
(112)  În baza protocolului de 
colaborare privind modul de 
efectuare a operaţiunilor de 
publicitate imobiliara, in 
vederea unificării 
procedurilor de lucru, 
Agenţia Naţionala şi Uniunea 

S-a reglementat 
subordonarea personalului 
de specialitate faţă de 
directorii Direcţiei de 
Publicitate Imobiliară şi 
Direcţiei de Cadastru, 
precum şi modalitatea 
concretă în care aceştia pot 
emite decizii care să fie puse 
în aplicare de către 
personalul de specialitate 
pentru a se asigura o practică 
unitară în acest domeniu 
specific de activitate. 
 
- Precizarea exactă a 
sancţiunilor disciplinarea 
prin normă de trimitere. 
Departamentul Legislativ 
Observaţie însuşită de 
Comisia juridică 
 
 
 
- Pentru a se crea o practica 
unitara a oficiilor de cadastru 
si a notarilor publici pe 
probleme de publicitate 
imobiliara. 
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Naţionala a Notarilor Publici 
din România organizează 
şedinţe de lucru periodice ale 
căror soluţii, consemnate in 
minutele de şedinţa, stau la 
baza emiterii deciziilor 
prevăzute la alin. (111).” 
 
Amendament însuşit: 
dl. deputat Vasile Varga 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 

 
44. 
 
 
 

  
 
 
---------------------------------- 

45. După alineatul (2) al 
articolului 28 se introduce un 
nou alineat, alineatul (21), cu 
următorul cuprins: 
 
”(21) În cazul executărilor 
silite, în lipsa actelor 
originale sau a copiilor 
legalizate, cererea de recepţie 
şi înscriere depusă în 
condiţiile Legii nr. 134 din 1 

Prin specificul activităţii 
desfăşurate, executorul 
judecătoresc nu dispune 
întotdeauna de actele 
originale sau de copiile 
legalizate necesare 
deschiderii cărţii funciare, 
întrucât aceste documente de 
află în posesia debitorului 
care nu poate fi obligat să le 
pună la dispoziţia 
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iulie 2010 privind Codul de 
procedură civilă, republicat 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 247 
din 10 aprilie 2015, poate fi 
însoţită de copia actului de 
proprietate certificată de 
emitent. 
 
 
Autori amendament: 
UNIUNEA NAŢIONALĂ A 
EXECUTORILOR 
JUDECĂTOREŞTI 
şi 
Deputat Cosmin Necula 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 

executorului judecătoresc. În 
această situaţie, executorul 
judecătoresc poate obţine cel 
mult o copie certificată de 
emitent. 

 
45. 

 
 
Art. 35 
 
4) Cererile depuse în 
perioada de valabilitate 
a extrasului de carte 
funciară pentru 
autentificare cu privire 
la imobilul pentru care 

 46. Alineatul (4)  al 
articolului 35 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„4) În situaţia în care în 
perioada de valabilitate 
prevăzută de alin. (1), a 
extrasului de carte funciară 
pentru autentificare, se 
înregistrează actul/actele 

Observaţia 

Departamentului Legislativ a  
fost însuşită de Comisia 
juridică, prin utilizarea 
normei de trimitere la alin. 
(1) al art. 35, care prevede 
perioada de valabilitate a 
extrasului de carte funciară 



 100 

Nr. 
crt. 

Text 
Legea nr.7/1996 

Text 
 Senat 

Amendamente 
Comisii Propuneri/Observaţii 

acesta a fost eliberat se 
soluţionează, în 
condiţiile alin. (3), 
după expirarea 
termenului de 
valabilitate a 
extrasului, în ordinea şi 
cu procedura prevăzute 
de lege. 
 

autentice întocmite în baza 
acestuia, cererile de înscriere 
având ca înscris justificativ 
aceste acte, se soluţionează cu 
prioritate, celelalte cereri de 
înscriere, înregistrate în aceasta 
perioadă urmând a fi respinse. 
În situaţia în care valabilitatea 
extrasului de carte funciară  
pentru autentificare a încetat,  
iar cererea având ca înscris 
justificativ actul/actele 
autentice întocmite în baza 
acestuia nu a fost înregistrată   
în registrul general de intrare, 
cererile privitoare la imobilul 
în privinţa căruia a fost solicitat 
extrasul de carte funciară 
pentru autentificare mai sus 
menţionat, înregistrate in 
această perioadă, se 
soluţionează cu respectarea 
normelor în vigoare.” 

 
Autor AMENDAMENT:  

Deputat Vasile VARGA 

Aprobat: 

Comisia juridică, de 

de autentificare. 

- Trebuie definită/clarificată 
noţiunea de perioadă de 
blocare sau introducerea 
unei norme de trimitere. 
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disciplină şi imunităţi 

 

 
46. 

  47. După articolul 35 se 
introduce un nou articol, 
articol 351, cu următorul 
cuprins: 

„(1) Actele notariale prin care 
se transmite, se modifică, se 
constituie sau se stinge un 
drept real imobiliar, se încheie 
numai dacă bunurile imobile 
sunt înscrise în cartea funciară, 
cu excepţia: 

a) cazurilor prevăzute de art. 
887 din Codul civil; 

b) actelor şi faptelor juridice 
care continuă să fie transcrise 
ori, după caz, înscrise, în 
vechile registre de 
transcripţiuni şi inscripţiuni 
imobiliare, potrivit art. 39 alin. 
(2) din lege;  

c) actelor de partaj succesoral 
sau voluntar, cu excepţia 
cazului în care imobilele din 

Este necesară stabilirea 
situaţiilor care impun 
înscrierea în prealabil în 
cartea funciară, având în 
vedere interpretările diferite 
din practică. 

Întabularea prealabilă 
transferului imobilului, în 
sens larg, cu excepţiile 
prevăzute, este necesară atât 
în cazul actelor notariale, cât 
şi al actelor de adjudecare 
încheiate de executorii 
judecătoreşti şi al actelor 
administrative (HG, HCL). 
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masa partajabilă se dezlipesc 
sau se alipesc.  

d) altor cazuri prevăzute expres 
de reglementările în vigoare.  

(2) Dispoziţiile alineatului (1) 
se aplică corespunzător şi 
celorlalte categorii de acte 
autentice prin care se transferă, 
se constituie, se modifică sau 
se sting drepturi reale care se 
înscriu în cartea funciară.” 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 

 
47. 

 
 
 
 
Art. 36  
(1) Dreptul de 
proprietate asupra 
construcţiilor se înscrie 
în cartea funciară în 
baza autorizaţiei de 
construire și a 
procesului verbal de 

 48. Alineatul (1) al articolului 
36 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 
„(1) Dreptul de proprietate 
asupra construcţiilor se înscrie 
în cartea funciară în baza unui 
certificat de atestare eliberat 
de autoritatea locală emitentă 
a autorizaţiei de construire, 
care să confirme că edificarea 
construcţiilor s-a efectuat 

 
 
 
Motivare ANCPI 
 
Raportat la atribuţiile 
instituite prin Legea nr. 
50/1991 persoanele 
desemnate din cadrul 
autorităţii locale, emitentă a 
autorizaţiei de construire, au 
obligaţia legală de a verifica 
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recepţie la terminarea 
lucrărilor semnat de 
reprezentantul 
autorităţii locale sau a 
unui certificat eliberat 
de autoritatea locală pe 
raza căreia este 
edificată construcţia, 
precum și a unei 
documentaţii 
cadastrale. 

conform autorizaţiei de 
construire şi că există proces 
verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor,  
precum şi a celorlalte 
dispoziţii legale în materie şi 
a unei documentaţii 
cadastrale.” 
 
Autor:  
Vasile Varga  
Ibraim Iusein 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină și imunităţi 
 

respectarea prevederilor 
autorizaţiei de construire la 
finalizarea lucrărilor de 
construire, s-a impus, astfel, 
necesitatea reglementării 
exprese a unui înscris care să 
stea la baza înscrierii 
construcţiilor în cartea 
funciară şi să certifice aceste 
aspecte care nu sunt de 
competenţa personalului din 
cadrul oficiilor teritoriale, 
investit cu soluţionare 
cererilor de înscriere a 
dreptului de proprietate 
asupra construcţiilor. 

 
48. 

 
Art. 40 
 
(3) În cazul lucrărilor 
de înregistrare în 
cadastru şi în cartea 
funciară realizate la 
cererea persoanelor 
interesate, dacă 
suprafaţa din 
măsurători este diferită 
de suprafaţa înscrisă în 

 49. Alineatul (3) al articolului 
40 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(3) În cazul lucrărilor de 
înregistrare în cadastru şi în 
cartea funciară realizate la 
cererea persoanelor interesate, 
dacă suprafaţa din măsurători 
este diferită de suprafaţa 
înscrisă într-o carte funciară pe 
baza unei documentaţii 

Alineatul a fost reformulat în 
ceea ce priveşte notarea în 
cartea funciară a posesiei de 
fapt asupra suprafeţelor 
deţinute în plus faţă de actele 
de proprietate pentru 
terenurile situate în 
intravilan. 
 
- S-a rearanjat textul fără 
nicio intervenţie pe fond, 
pentru a se elimina dubla 
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cartea funciară, de cea 
din documentaţia 
cadastrală precedentă 
pentru care nu s-a 
deschis carte funciară 
sau de suprafaţa din 
actele de proprietate, 
cererea de recepţie şi 
înscriere în cartea 
funciară se 
soluţionează astfel:  
   a) dacă suprafaţa din 
măsurători este mai 
mică, atunci suprafaţa 
din măsurători se 
înscrie în cartea 
funciară în baza 
documentaţiei 
cadastrale şi a 
declaraţiei 
proprietarului;  
 
b) dacă suprafaţa din 
măsurători este mai 
mare în proporţie de 
până la 10% inclusiv, 
în cazul terenurilor din 
intravilan, şi de până la 5% 
în cazul terenurilor din 
extravilan, atunci suprafaţa din 

cadastrale recepţionate de 
oficiul teritorial sau suprafaţa 
din documentaţia cadastrală, 
recepţionată de oficiul 
teritorial, pentru care nu s-a 
deschis carte funciară ori 
suprafaţa din actele de 
proprietate, cererea de recepţie 
şi înscriere în cartea funciară se 
soluţionează astfel:  
 

a) dacă suprafaţa din 
măsurători este mai 
mică, atunci această 
suprafaţă se înscrie 
în cartea funciară în 
baza documentaţiei 
cadastrale şi a 
acordului 
proprietarului 
privind 
înregistrarea 
acestei suprafeţe;  

b) nemodificat; 
 
 
 
 
 
 

numerotare în cuprinsul 
aceluiaşi alineat. 
Motivare ANCPI 
 
S-a reglementat modalitatea 
de înscriere sporadică a 
imobilelor a căror suprafaţă 
măsurată depăşeşte, cu peste 
10%, suprafaţa din acte. 
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măsurători se înscrie în 
cartea funciară în baza 
documentaţiei 
cadastrale şi a 
declaraţiei 
proprietarului;  
 
   c) dacă suprafaţa din 
măsurători este mai 
mare decât procentul 
stabilit la lit. b), se va 
depune certificatul 
prevăzut la art. 13 alin. 
(2). În acest caz, 
procedura de emitere a 
certificatului se va 
stabili prin protocolul 
încheiat în condiţiile 
art. 13 alin. (7).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
c) dacă suprafaţa din 
măsurători este mai mare decât 
procentul stabilit la lit. b), la 
cerere, se va putea nota 
posesia asupra diferenţei de 
teren, deţinută fără act de 
proprietate, în baza 
procesului verbal de 
vecinătate şi a unei 
adeverinţe eliberată de 
autorităţile administraţiei 
publice locale, prin care se 
atestă faptul că: 

i) posesorul este cunoscut 
că deţine diferenţa 
de suprafaţă de 
teren sub nume de 
proprietar;  

ii) imobilul nu face parte 
din domeniul public 
sau nu a fost înscris 
în evidenţe ca fiind 
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în domeniul privat 
al statului sau al 
unităţilor 
administrativ-
teritoriale. 

 
Autor amendament: 
Domnii deputaţi: 
TINEL GHEORGHE 
IONUŢ SAVOIU 
 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
 

 
49. 

 
Art. 40 
 
(3) În cazul lucrărilor 
de înregistrare în 
cadastru şi în cartea 
funciară realizate la 
cererea persoanelor 
interesate, dacă 
suprafaţa din 
măsurători este diferită 
de suprafaţa înscrisă în 
cartea funciară, de cea 
din documentaţia 

 50. După litera c) a 
alineatului (3) al articolului 
40 se introduce litera c1), cu 
următorul cuprins: 
 
„c1) Ulterior notării posesiei 
în cartea funciară conform 
literei c) posesorul poate 
solicita eliberarea 
certificatului  de înscriere în 
cartea funciară a posesorului 
ca proprietar. Procedura de 
emitere a certificatului se va 
stabili prin Protocol încheiat 

 
 
 
 
 
Ca urmare a modificării 
alineatului 3 s-a introdus, 
pentru claritatea normei, 
litera c1). 
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cadastrală precedentă 
pentru care nu s-a 
deschis carte funciară 
sau de suprafaţa din 
actele de proprietate, 
cererea de recepţie şi 
înscriere în cartea 
funciară se 
soluţionează astfel: 
a) dacă suprafaţa din 
măsurători este mai 
mică, atunci suprafaţa 
din măsurători se 
înscrie în cartea 
funciară în baza 
documentaţiei 
cadastrale şi a 
declaraţiei 
proprietarului; 
b) dacă suprafaţa din 
măsurători este mai 
mare în proporţie de 
până la 10% inclusiv, 
în cazul terenurilor din 
intravilan, şi de până la 
5% în cazul terenurilor 
din extravilan, atunci 
suprafaţa din 
măsurători se înscrie în 
cartea funciară în baza 

între Agenţia Naţională şi 
Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din 
România, care se publică în 
Monitorul Oficial al 
României , Partea I.” 
 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi 
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documentaţiei 
cadastrale şi a 
declaraţiei 
proprietarului; 
c) dacă suprafaţa din 
măsurători este mai 
mare decât procentul 
stabilit la lit. b), se va 
depune certificatul 
prevăzut la art. 13 alin. 
(2). În acest caz, 
procedura de emitere a 
certificatului se va 
stabili prin protocolul 
încheiat în condiţiile 
art. 13 alin. (7). 
 

 
50. 

 
 
 
 
Art. 40  
(5) În cazul imobilelor 
proprietatea publică a 
statului şi a unităţilor 
administrativ-
teritoriale, intabularea 
se realizează la cererea 
conducătorului 
instituţiei publice 

 
 
 
 
 
 
---------------------------------- 

51. După alineatul (5) al art. 
40 se introduce alineatul (51), 
cu următorul cuprins: 
 
 
„(51) La încheierea 
contractelor de concesiune 
sau închiriere a imobilelor 
aflate în proprietatea publică 
a statului şi a unităţilor 
administrativ-teritoriale este 
obligatoriu să se ataşeze 
extrasul de carte funciară 

 
Motivare ANCPI 
 
 
Această reglementare s-a 
impus, ca urmare  a 
condiţionalităţii instituită în 
acest sens prin Legea nr. 
31/2014, care instituie 
introducerea obligativităţii 
înregistrării proprietăţii 
înainte de semnarea 
contractelor de concesiune 
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centrale sau locale, 
după caz, în baza 
actelor de proprietate, 
iar în lipsa acestora, a 
extraselor de pe 
inventarul centralizat al 
bunurilor respective 
atestat de Guvern în 
condiţiile legii, 
certificate pentru 
conformitate.  
 

pentru informare şi extrasul 
de plan cadastral al 
imobilului ce face obiectul 
contractului.” 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină și imunităţi 

şi închiriere aferente 
domeniului public, măsură 
ce  poate fi îndeplinită prin 
amendarea legislaţiei 
secundare prin instituirea 
obligaţiei legale de 
înregistrare a imobilului 
înainte de semnarea 
contractului. 

 
51. 

 
Art. 41 
 
Modul de înscriere a 
imobilelor aparţinând 
instituţiilor din 
domeniul apărării, 
ordinii publice şi al 
siguranţei naţionale se 
va stabili de către 
aceste organe, 
împreună cu Agenţia 
Naţională. 
 

2. Articolul 41 va avea 
următorul cuprins: 
 
“Art.41. - (1) Modul de 
înscriere a imobilelor aflate 
în domeniul public sau 
privat al statului şi în 
administrarea instituţiilor 
din domeniul apărării, 
ordinii publice şi al 
securităţii naţionale ori 
aflate în proprietatea 
privată a acestora se 
stabileşte de către aceste 
instituţii, împreună cu 
Agenţia Naţională.  
(2) În documentaţiile 
cadastrale întocmite pentru 

52. Articolul 41 va avea 
următorul cuprins: 
 
“Art.41.- (1) Modul de 
înscriere a imobilelor aflate în 
domeniul public sau privat al 
statului şi în administrarea 
instituţiilor din domeniul 
apărării, ordinii publice şi al 
securităţii naţionale ori aflate 
în proprietatea privată a 
acestora se stabileşte de către 
aceste instituţii, împreună cu 
Agenţia Naţională, după 
efectuarea recepţiei 
prevăzută de lege.” 
Nemodificat 
 

- Pentru asigurarea 
concordanţei dintre planul 
cadastral general şi lucrările 
executate de instituţiile din 
domeniul apărării, ordinii 
publice şi al securităţii 
naţionale. 
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imobilele menţionate la 
alin.(1) se fac referiri 
exclusiv la terenurile 
aferente imobilelor, iar 
planurile de amplasament şi 
delimitare conţin doar 
limitele acestora.” 
 

Autor amendament: 
Deputat Ion Răducanu 
 
Aprobat: 
Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

 
52. 

 
 
Art. 45 
 
 (1) Agenţia Naţională 
este împuternicită să 
controleze activitatea 
tuturor persoanelor 
fizice şi juridice care 
desfăşoară activităţi pe 
teritoriul României în 
domeniile cadastrului, 
geodeziei şi 
cartografiei. 
 

3. La articolul 45, 
alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
 
“Art.45.- (1) Agenţia 
Naţională este împuternicită 
să controleze activitatea 
tuturor persoanelor fizice şi 
juridice autorizate în 
condiţiile prezentei legi, 
care desfăşoară activităţi pe 
teritoriul României în 
domeniile cadastrului, 
geodeziei şi cartografiei, cu 
excepţia instituţiilor din 
domeniul apărării, ordinii 
publice şi al securităţii 
naţionale, care exercită 
acest atribut prin 
structurile proprii.” 

53. Alineatul (1) al articolului 
45 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională 

- Pentru rigoarea exprimării 
este necesară reformularea 
părţii dispozitive. 
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53. 

 4. La articolul 46, după 
alineatul (1) se introduce 
un nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
 
 
“(11) Constatarea 
contravenţiilor prevăzute de 
prezenta lege, săvârşite de 
către personalul propriu din 
cadrul instituţiilor din 
domeniul apărării, ordinii 
publice şi al securităţii 
naţionale şi aplicarea 
sancţiunilor se realizează de 
către împuterniciţii acestor 
instituţii.” 

54. După alineatul (1) al 
articolului 46 se introduce un 
nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională  

- Pentru rigoarea exprimării 
este necesară reformularea 
părţii dispozitive 

 
54. 

  Art. II.  
La data intrării în vigoare a 
prezentei legi se abrogă 
Legea nr. 217/2007 pentru 
stabilirea criteriilor de bază a 
taxelor şi tarifelor aferente 
elaborării, analizei şi 
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verificării documentaţiilor 
cadastrale pentru înscrierea 
în cartea funciară a 
terenurilor agricole, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 454 din 5 iulie 2007 
precum şi Ordonanţa 
Guvernului nr. 10/2000 
privind desfăşurarea 
activităţii de realizare şi de 
verificare a lucrărilor de 
specialitate din domeniile 
cadastrului, geodeziei şi 
cartografiei de către 
persoanele fizice şi juridice 
autorizate pe teritoriul 
României, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I,  nr. 26 
din 25 ianuarie 2000, 
aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 795/2001.  
Onorariile percepute  de 
persoanele fizice sau juridice 
autorizate constituie venituri 
din profesii libere, cu 
aplicarea normelor 
corespunzătoare în materie 
fiscală, cuantumul 
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onorariilor fiind stabilit 
conform convenţiilor 
încheiate cu beneficiarii 
serviciilor, cu respectarea 
principiului 
proporţionalităţii. 
 
Autor amendament: 
Deputat Ionuţ Săvoiu 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 

55.   Art. III. - 
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Tem
porary Internet Files/Content.IE5/My 
Documents/sintact 
4.0/cache/Legislatie/temp67368/00149842.
HTM - #Legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 83 din 
7 februarie 2013, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările 
aduse prin prezenta lege, se 
va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă 
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numerotare. 
 
 
 


