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Parlamentul Romaniei 

Senat
Comisia juridica, de numiri, disciplind, imunitati si validari

Nr. XIX/224 /8 octombrie 2019

RAPORT
asupra Propunerii legislative pentru modificarea §i 

completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul National de 

Publicitate Mobiliara §i pentru abrogarea Ordonan^ei 

Guvernului nr.89/2000 privind unele masuri pentru 

autorizarea operatorilor §i efectuarea inscrierilor 

in Arhiva Electronics de Garan^ii Reale Mobiliare

in conformitate cu prevederile art70 din Regulamentul Senatului, republican cu 
modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati §i validari, prin 
adresa nr. L482/2019 din data de 4 septembrie 2019, a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului, in vederea dezbaterii ^i elaborarii raportului, asupra Propunerii 
legislative pentru modificarea ^i completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul 
National de Publicitate Mobiliara $i pentru abrogarea Ordonanpei Guvernului 
nr.89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor ^i efectuarea 
inscrierilor in Arhiva Electronica de Garanpii Reale Mobiliare, initiator: domnul Serban 
Nicolae, senator P.S.D.

Proiectul legislativ are ca obiect de reglementare, potrivit expunerii de motive, 
modificarea §i completarea Legii nr.297/2018 privind Registrul National de Publicitate 
Mobiliara ^i pentru abrogarea Ordonanfei Guvernului nr.89/2000 privind unele masuri 
pentru autorizarea operatorilor §i efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garanfii 
Reale Mobiliare, in vederea organizarii Autorita^ii de Supraveghere a Registrului National 
de Publicitate Mobiliara in subordinea Ministerului Finanfelor Publice.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislative §i a avizat favorabil cu 
observalii ^i propuneri.

Consiliul Economic si Social a avizat favorabil propunerea legislative.
Comisia pentru administratie publica a avizat favorabil.
Comisia pentru buget, finance, activitate bancara $i pia^a de capital a transmis 

un aviz negativ.
La dezbaterea propunerii legislative au participat, in conformitate cu prevederile 

art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, reprezentanti ai 
Ministerului Just4iei §i ai Asociatiei Romane a Bencilor.

in ^edin^a din 8 octombrie 2019, membrii Comisiei juridice, de numiri, discipline, 
imunite^i ^i valideri au hoterat, cu unanimitate de voturi ale celor prezenti, se adopte sa
adopte un raport de admitere cu amendamente admise care $e regasesc in anexa ce 
face parte integranta din prezentul raport.



Competenta de dezbatere pentru amendamentele admise apaitine Camerei 
Deputatilor, in calitate de Camera decizionala.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^i validari supune spre dezbatere §i 
adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere cu amendamente admise si 
propunerea legislativa.

in raport cu obiectul de reglementare. propunerea legislativa face parte din 
categoria legilor ordinare ^i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 
alin.(2) din Constitu^iie.

Potrivit prevederilor art.75 alin.[l] din Constitujia Romaniei. republicata, ale 
art.92 alin.[7) pct.l din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare,
Senatul este prima Camera sesizata.

\

Pr^edinte. Secretar,

Sector ^^ban NICOLAE Senator Adrian Nicolae DIACONU

Intocmit, consilier Costel Gruia



Anexa la Raportui nr. XIX/224/8 octombrie 2019

AMENDAMENTE ADMISE
asupra Propunerii legislative pentru modificarea §i completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate 
Mobiliara si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor ^i

efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garan^ii Reale Mobiliare-
T.482/2019

Motivare/
observatii

Amendamente admise 
unanimitate de voturi 
Initiator: senator Serban Nicolae

Legii nr. 297/2018 in vigoare Textul propunerii legislativeNr. cu

Conf. avizului CLArt. /
„Legea nr. 297/2018 privind Registrul 
National de Publicitate Mobiliara si 
pentru
Guvernului nr. 89/2000 privind unele 
masuri pentru autorizarea operatorilor 
si efectuarea inscrierilor in Arhiva 
Electronica de Garantii Reale Mobiliare, 
publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 1040 din 7 
decembrie 2018 se modifica si se 
completeaza dupa cum urmeaza:"

1. Art. 1
„Legea privind Registrul National de 
Publicitate Mobiliara si pentru 
abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 
89/2000 privind unele masuri pentru 
autorizarea operatorilor si efectuarea 
inscrierilor in Arhiva Electronica de 
Garantii Reale Mobiliare, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 1040/2018 se modifica si se 
completeaza dupa cum urmeaza:"

-Ordonantei.abrogarea

Conf. avizului CL„1. Titlul Legii privind Registrul 
National de Publicitate Mobiliara si 
pentru
Guvernului nr. 89/2000 privind unele 
masuri pentru autorizarea operatorilor 
si efectuarea inscrierilor in Arhiva 
Electronica de Garantii Reale Mobiliare 
se modifica ^i va avea urmatorul

LEGE nr. 297 din 3 decembrie 2018 
privind Registrul National de 
Publicitate Mobiliara $i pentru 
abrogarea Ordonanfei Guvernului 
nr. 89/2000 privind unele masuri 
pentru autorizarea operatorilor ^i 
efectuarea inscrierilor in Arhiva 
Electronica de Garanfii Reale

2.

abrogarea Ordonantei

„1. Titlul se modifica si va avea
1



urmatorul cuprins"
„Lege privind publicitatea mobiliara"

Mobiliare cuprins":
„Lege privind publicitatea mobiliara"

Conf. avizului CL2. La articolul 2, alineatul (1) partea 
introductiva se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
Nemodificat

2. La articolul 2, alineatul (1) se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:

3. Art. 2

Nu poate efectua mregistrarea 
formularelor de aviz de mscriere in 
Registru operatorul/agentul autorizat

parte
contractul/opera^iunile asimilat(e) care 
sta/stau la baza inscrierii sau in avizul 
de inscriere, dupa cum urmeaza:"

(l)Nu poate dobandi calitatea de 
operator/agent ^i nu poate efectua 
mregistrarea formularelor de aviz de 
inscriere in Registru persoana care este 
parte in contractul/operajiunile 
asimilat[e] care sta/stau la baza 
inscrierii sau in avizul de inscriere, 
dupa cum urmeaza:
a) operatorul ^i/sau agentul acestuia;
b) societatea la care operatorul §i/sau 
agentul acestuia defin(e3 participajii ori 
care este controlata, indirect, de 
operatorul §i/sau agentul acestuia; 
cjasocia^la sau fundajla constituita de 
operatorul/agentul acestuia.

inestecare

Conf. avizului CL3. Dupa alineatul (3) al articolului 2, 
se introduce un nou alineat, alin. (4], 
avand urmatorul cuprins:
,,(4) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1] 
si (2], se sanctioneaza cu retragerea 
autorizaril 
respectiv si nulitatea inregistrarilor 
facute cu incalcarea legii."

3. La articolul 2, dupa alineatul [3] se 
introduce un nou alineat, alin. (4), 
avand urmatorul cuprins:
,,(4] Nerespectarea dispozitiilor alin. (1] 
si (2), atrage retragerea autorizarii 
pentru operatorul/agentul in culpa si 
nulitatea inregistrarilor facute cu 
incalcarea legii."

4.

operatorului/agentului

Conf avizului CL4. Alineatul (3) al articolului 4 se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:

4. La articolul 4, alineatul (3) se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:

5. Art. 4
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(3)Titlurile executorii constatate prin 
mscrisuri sub semnatura privata pentru 
care legea solicita realizarea 
formalitafilor de publicitate indeplinesc 
aceasta condole prin inscrierea m 
Registru.

„(3) Contractele de ipoteca mobiliara, 
precum mscrisurile sub semnatura 
privata pentru care legea solicita 
realizarea formalita^ilor de publicitate 
sunt titluri executorii sub condijia 
mscrierii in Registru."

Nemodificat

6.
Conf. avizului CL 

in considerarea 
mentinerii 
Autoritatii de 
Supravegherein 
cadrul 
Ministerului 
Justitiei, dar cu 
un compartiment 
distinct, in 
subordinea 
directa a 
ministrului si cu 
atributii exclusiv 
privind RNPM.

5. Articolul 5 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

5. Articolul 5 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
„Art, 5
(1) Autoritatea de Supraveghere a 
Registrului National de Publicitate 
Mobiliara, numita in continuare 
Autoritatea de supraveghere, este 
Ministerul Justitiei.

Art. 5
(l)Autoritatea de Supraveghere a 
Registrului National de Publicitate 
Mobiliara este Ministerul Justitiei.

„(1) Autoritatea de Supraveghere a 
Registrului National de Publicitate 
Mobiliara, numita in continuare 
Autoritatea de supraveghere, se 
constituie in subordinea Ministerului
Finantolor—Publiee;---- ea----organism
autonom, autofmantat si cu atributii
exclusive in activitatea de publicitate 
mobiliara. Autoritatea do supraveghere
functioneaza potrivit unui regulament
aprobat—prin—ordin—al—ministr-ufui 
finantelor publics, care se publica in
Monitorul Oficial al Romanies Partea L

(2] Autoritatea de supraveghere este 
condusa de un presedinte numit de 
primul ministru, la propunerea 
ministrului finantelor publice, ajutat de 
un vicepresedinte si are in

(2) Atributiile Ministerului Justitiei, 
in calitate de Autoritate de 
Supraveghere, se exercitd printr-un 
compartiment distinct cu atributii 
privind exclusiv Registrul National de

3



Publicitate Mobiliara, aflat tn 
coordonarea directa a ministrului 
justitiei.

organigrama, in mod obiigatoriu, cel 
putin doua posturi de functionari cu 
studii superioare juridice si cel putin 
doua posturi de functionari calificati in 
informatica tehnologiasi/sau
informatiei.

(3) Autoritatea de Supraveghere 
exercita urmatoarele atributii:

Autoritatea de Supraveghere, 
exercita urmatoarele atributii:
(3)(2)Ministerul Justitiei, in calitatea sa de 

Autoritate de Supraveghere, exercita 
urmatoarele atribujii: 
ajautorizeaza operatorii in vederea 
mregistrarii in Registru;

7.

a) analizeaza solicitarile operatorilor in 
vederea autorizarii pentru efectuarea 
mscrierilor in Registru;
b) supravegheaza activitatea de operare 
in Registru desfa§urata de catre 
operatori §i agen^ii imputernici^i ai 
acestora;
c) administreaza §i intre^ine sistemul 
computerizat al Registrului compus din 
doua sau mai multe servere 
independente, situate in locuri diferite

conectate intre ele;

Nemodificat

b)supravegheaza activitatea de operare 
in Registru desfa§urata de catre 
operatori ^i agen^ii acestora;

c}administreaza §i intre^ine sistemul 
computerizat de siguranfa al 
Registrului, amplasat la sediul 
Ministerului Justitiei ce constituie unui 
dintre nodurile sistemului de 
administrare a informatiei Registrului 
§i este compus din doua sau mai multe 
servere independente, situate in locuri 
diferite ^i conectate intre ele; 
d)controleaza activitatea operatorilor §i 
a agentilor acestora, precum §i 
funcfionarea Registrului, in vederea 
asigurarii respectarii dispozitiilor legale 
in vigoare. in acest scop Autoritatea de 
Supraveghere va emite decizii pentru 
punerea in aplicare a prevederilor 
legale, care vor avea caracter

d) controleaza activitatea operatorilor $1 
a agentilor imputerniciti ai acestora, 
precum §i functionarea Registrului, in 
vederea
dispozitiilor legale in vigoare;

respectariiasigurarii
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obligatoriu pentru operatorii §i agenfii 
acestora;
e)examineaza orice plangere primita 
referitoare la nerespectarea de catre 
operatori, directorii de Registru sau de 
agen^ii imputernicij;! a dispoz4iilor 
legale
corespunzatoare pentru remedierea 
situa^iei, potrivit dispozi^iilor prezentei 
legi ale regulamentului;

e) examineaza orice plangere primita 
referitoare la nerespectarea de catre 
operatori, directorii de Registru sau de 
agenjii imputernici^:! ai operatorilor a 
dispozijiilor legale §i dispune masurile 
corespunzatoare pentru remedierea 
situajiei, potrivit dispozi^iilor prezentei 
legi §i ale regulamentului;

dispune masurile51

8.
f)supravegheaza 
activitafii operatorilor §i agen^ilor 
acestora in conformitate cu regulile de 
concuren^a,
Concurentei cu privire la incalcarea 
acestora §i poate suspenda sau revoca 
dreptul de a mregistra in Registru, 
atunci cand exista probe suficiente cu 
privire la practicile respective, potrivit 
prezentei legi;

desfa§urarea Conf. avizului CLdesfasurareaf] supravegheaza 
activitatii operatorilor si agentilor 
imputerniciti 
conformitate cu regulile de concurenta 
si sesizeaza Consiliul Concurentei cu

desfasurareaf] supravegheaza 
activitatii operatorilor si agentilor 
imputerniciti 
conformitate cu regulile de concurenta, 
sesizeaza Consiliul Concurentei cu

inin acestoraacestora aiai
Consiliulsesizeaza

privire la incalcarea acestora;privire la incalcarea acestora;

g) in cazul constatarii incalcarii condi^iilor 
prevazute de prezenta lege, pe baza de 
probe §i pentru motive temeinice, 
dispune, dupa caz, suspendarea sau 
revocarea autorizarii unui operator sau 
a unui agent imputernicit;

g) in cazul constatarii incalcarii condidilor 
prevazute de prezenta lege, pe baza de 
probe pentru motive temeinice, 
propuno ministrului finan^elor publice,
dupa caz, suspendarea sau revocarea 
autorizarii unui operator sau a unui 
agent imputernicit;

g)suspenda sau revoca dreptul unui 
operator sau al unui agent de a 
inregistra in Registru, in condijiile 
prezentei legi;

9.

10
h)coopereaza cu Corpul Operatorilor, Conf. avizului CLh) coopereaza cu Corpul Operatorilor,h) coopereaza cu Corpul Operatorilor,
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precum si, nemijlocit, cu operatorii si 
agentii imputerniciti ai acestora, in 
scopul imbunatatirii caJitatiJor si 
performantelor tehnice, a administrarii 
si functionarii Registrului, precum §i a 
relatiei dintre Registru si terminable 
care il deservesc;

precum ^i, nemijlocit, cu operatorii §i 
agentii acestora, in scopul imbunatatirii 
calitatilor §i performantelor tehnice, a 
administrarii ^i functionarii Registrului, 
precum ^i a relatiei dintre Registru 
terminable care il deservesc;

precum si, nemijlocit, cu operatorii si 
agenUi acestora, in scopul imbunatatirii 
calitatilor si performantelor tehnice, a 
administrarii si funcdonarii Registrului, 
precum si a reladei dintre Registru si 
terminable care il deservesc;

Nemodificati)asigura, in conditiib legii, accesul 
direct ?i gratuit ai publicului la citirea 
informatiilor inscrise in Registru numai 
prin intermediul aplicatiei software a 
Registrului de pe site-urib oficiab ale 
Ministerului Justitiei §i Corpului 
Operatorilor;

i] asigura, in conditiib bgii, accesul 
publicului la informatiib inscrise in 
Registru, cu respectarea normelor 
privind protectia datelor cu caracter 
personal;

11

Conf. avizului CL12
j) ia, cu caracter temporar, masurib 
care se impun in cazul in care 
modalitatib tehnice de a accesa 
Registrul, folosite de public, de Corpul 
operatorilor, de operator! sau agendi 
imputernicid ai acestora, ar conduce la 
perturbarea functionarii Registrului si 
la ingreunarea substandala a realizarii 
scopului pentru care acesta a fost creat.

j)poate lua, in mod temporar, masurib 
care se impun in cazul in care 
modalitatib tehnice de a accesa 
Registrul, folosite de public, de 
operatorii sau agentii imputerniciti ai 
acestora, ar conduce la perturbarea 
functionarii Registrului ?! la 
ingreunarea substantial^ a realizarii 
scopului pentru care aceasta a fost 
creata.

j) cu caracter temporar, ia masurib care 
se impun in cazul in care rhodalitadb 
tehnice de a accesa Registrul, folosite de 
public, de Corpul operatorilor, de 
operator! sau agendi imputernicid ai 
acestora, ar conduce la perturbarea 
funcdonarii Registrului si la 
ingreunarea substandala a realizarii 
scopului pentru care acesta a fost creat.

Pentru modvele 
de la pet 6

6. Articolul 6 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
,Art 6
(1) Pentru exercitarea atributiilor

6. Articolul 6 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

13

Art. 6
in exercitarea atributiilor sale 
Autoritatea de Supraveghere adopta

„(1] in cazurib anumo provazuto do 
prezenta logo, precum—^ pentru
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Autoritatii de Supraveghere se emit 
ordine ale ministrului justitiei.

exercitarea atribu^iilor Autoritatii de 
Supraveghere, provazuto la art. 5 alin. 
(1) lit. • a-} si g), se emit ordine ale 
ministrului Finantelor Publico.

acte administrative numite decizii, care 
pot fi atacate de partea interesata in 
condijiiile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, 
nefiind obligatorie procedura 
prealabila.

(23—Pentfu atributiile Autoritatii do
SupravGghoro,---- altele-----docat---- eele
prevazute la alineatul precedent, sc
emit ordine ale presedintelui Autoritatii
de Supr-avegherc.

(2) In conditiile prezentei legi, ordinele 
ministrului justitiei sunt acte 
administrative si pot fi atacate de 
partea interesata in conditiile Legii 
contenciosului administrativ 
554/2004, 
completarile ulterioare, procedura 
prealabila nefiind obligatorie."

(3) In conditiile prezentei legi, ordinele 
ministrului Finantelor—Publice—^ 
ordinele—presedintelui—Autoritatii—de
Supraveghere au caracter obligatoriu, 
sunt acte administrative si pot fi 
atacate de partea interesata in 
conditiile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu 
modificarile 5! completarile ulterioare, 
procedura prealabila nefiind
obligatorie."

nr.
modificarilecu

Conf avizului CL7. Articolul 7 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

Nemodificat

14
7. Articolul 7 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
„CaIitatea de operator autorizat se 
dobande^te in conditiile prevazute de 
prezenta lege."

Art. 7
Poate dobandi calitatea de operator 
orice persoana fizica sau juridica care 
indepline§te conditiile prevazute de 
prezenta lege.

Conf avizului CL8. Articolul 8 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
,^rt 8
fll Pot sa efectueze inregistrarea

8. Articolul 8 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

15

Art. 8 
(l)Au dreptul efectueze „(1) Pot sa efectueze inregistrareasa
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avizelor de inscriere §i sa certifice 
cautarile in Registru doar operatorii de 
drept, operatorii autorizafi, agen^ii 
imputernic4i ai acestora ^i Corpul 
Operatorilor, in condijiile prevazute in 
prezenta lege.

avizelor de inscriere ^i sa certifice 
cautarile in Registru doar operatorii de 
drept, operatorii autoriza^i, agenfii 
imputernici^i ai acestora ^i Corpul 
Operatorilor, in condil:iile prevazute in 
prezentalege.

inregistrarea avizelor de inscriere §i sa 
certifice cautarile in Registru doar 
operatorii
imputernici^i ai acestora 5! Corpul 
Operatorilor, in condip’ile prevazute in 
prezenta lege.

autoriza^:!. agen^ii

(2] Sunt operator! de drept, autoritatile 
desemnate in acest sens prin acte 
normative cu putere de lege, exclusiv 
pentru creantele fiscale si alte creante 
ale statului.

[2) Sunt operator! de drept, autoritatile 
desemnate in acest sens prin acte 
normative cu putere de lege, exclusiv 
pentru creantele fiscale si alte creante 
ale statului.

(2)Corpu! Operatorilor efectueaza 
certificarea cautarilor in Registru ^i 
inregistrarea avizelor de inscriere 
prevazute la art. 16 alin. (2). 
Opera^iunile efectuate de catre Corpul 
Operatorilor, la solicitarea autorita^ilor 
publice, se realizeaza in mod exclusiv, 
obligatoriu gratuit.

(3) Corpul Operatorilor efectueaza 
certificarea cautarilor in Registru ^i 
inregistrarea avizelor de inscriere 
prevazute la art. 16 
Opera^unile efectuate de catre Corpul 
Operatorilor, la solicitarea autorital;ilor 
publice, se realizeaza in mod exclusiv, 
obligatoriu 5! gratuit."

(3) Corpul Operatorilor efectueaza 
certificarea cautarilor in Registru 
inregistrarea avizelor de inscriere 
prevazute la art. 16.
Opera^iunile efectuate de catre Corpul 
Operatorilor, la solicitarea autorita^ilor 
publice, se realizeaza in mod exclusiv, 
obligatoriu §i gratuit."

Conf. avizului CL9. Articolul 14 se modifica si va avea 
urmatorul cuprlns:
,Art 14
(13 Operatorii sunt constituiti intr-o 
asociatie profesionala denumita Corpul 
Operatorilor Registrului National de 
Publicitate Mobiliara, persoana privata 
de utilitate publica, care sa le reprezinte 
interesele in raporturile cu Autoritatea

16

9. Articolul 14 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
,,(13 Operatorii sunt constituiti;—in 
conditiile prevazute pentru asociatii si
fundatii, intr-o asociatie profesionala 
denumita Corpul Operatorilor 
Registrului National de Publicitate 
Mobiliara, persoana privata de utilitate

Art. 14
(130peratorii sunt constituiti, in 
conditiile Ordonantei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociatii 
fundatii, aprobata cu modificari ^i 
completari prin Legea nr. 246/2005. cu 
modificarile $i completarile ulterioare.
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intr-0 asociafie profesionala denumita 
Corpul Operatorilor Registrului Napional 
de Publicitate Mobiliara, persoana 
privata de utilitate publica, care sa le 
reprezinte interesele in raporturile cu 
Autoritatea de Supraveghere §i cu 
terfele persoane.

publica, care sa le reprezinte interesele 
in raporturile cu Autoritatea de 
Supraveghere si cu tertele persoane.

de Supraveghere si cu tertele persoane.

(2] Toti operatorii autorizati de 
Autoritatea de Supraveghere precum si 
operatorii de drept fac parte din Corpul 
Operatorilor Registrului National de 
Publicitate Mobiliara de la data 
autorizarii, respectiv, de la data intrarii 
in vigoare a actului normativ care le 
confera aceasta calitate, dupa caz.

(2)To|:i operatorii autorizati de 
Autoritatea de Supraveghere sau 
operatorii de drept fac parte din Corpul 
Operatorilor Registrului National de 
Publicitate Mobiliara de la data 
autorizarii, respectiv, de la data 
adoptarii actului normativ care le 
confera aceasta calitate.

(2) Toti operatorii autorizati de 
Autoritatea de Supraveghere precum si 
operatorii de drept fac parte din Corpul 
Operatorilor Registrului National de 
Publicitate Mobiliara de la data 
autorizarii, respectiv, de la data intrarii 
in vigoare a actului normativ care le 
confera aceasta calitate, dupa caz.

(3) Corpul Operatorilor isi desfasoara 
activitatea potrivit urmatoarelor reguli:

(3)Corpul Operatorilor i^i desfasoara 
activitatea potrivit urmatoarelor 
principii:
a)operatorii contribuie la acoperirea 
cheltuielilor necesare desfa§urarii 

Registrului. Nivelul

(3) Corpul Operatorilor isi desfasoara 
activitatea potrivit urmatoarelor reguli:

a) Adunarea generala se constituie din 
cate un reprezentant al fiecarui 
operator autorizat;

a] Adunarea generala a Corpului 
Operatorilor se constituie din cate un 
reprezentant al fiecarui operator 
autorizat;

acti Vitalii
contribujiiei este stabilit de Corpul 
Operatorilor prin hotararea unanima a 
operatorilor exprimata in Adunarea 
generala. Daca la prima convocare nu 
este mtrunita unanimitatea, hotararea 
este adoptata cu votul majoritafii celor 
prezen^i, la a doua convocare;

b) Adunarea generala este legal 
constituita in prezenta majoritatii 
membrilor Corpului Operatorilor; 
daca la prima convocare conditia de 
prezenta nu este indeplinitd, se face o 
noud convocare pentru un termen de 
cel mult doud zile lucrdtoare de la 
prima convocare; la a doua

b] fiecare operator are un vot in 
adoptarea
generale a Corpului Operatorilor;

hotararilor Adunarii

b)orice venituri suplimentare ale 
Corpului Operatorilor sunt alocate

9



cheltuielilor
dezvoltarea

convocare, Adunarea generala este 
legal constituitd in prezenta a cel 
putin doi membri;

pentru acoperirea 
necesare 
Registrului;

pentru

c)fiecare operator are un vot in 
adoptarea hotararilor Adunarii 
generale a Corpului Operatorilor;

c] adoptarea hotararilor Adunarii 
generale a Corpului Operatorilor se 
realizeaza in prezenta majoritatii 
membrilor Corpului Operatorilor, la 
prima convocare, respectiv, indiferent 
de numarul membrilor Corpului 
Operatorilor prezenti, la a doua 
convocare, cu majoritatea membrilor 
prezenti, cu exceptiile prevazute de 
prezenta lege;

c) fiecare operator are un vot in 
adoptarea hotararilor Adunarii 
generale; hotdrarile Adunarii
generale se adoptd cu votul 
majoritatii membrilor prezenti, cu 
exceptiile prevazute de prezenta lege;

d)in sarcina Corpului Operatorilor intra 
§i suportarea cheltuielilor prilejuite de 
constituirea ^i sus^inerea refelei 
informatice a Registrului, administrarea 
§i inregistrarea in Registru a actelor §i 
operafiunile incredinfate potrivit legii, 
precum §i indeplinirea oricaror acte 
necesare pentru realizarea acestor 
atribu^ii;

d] Corpul Operatorilor este condus de 
un presedinte ales de Adunarea 
Generala dintre directorii de Registru, 
pentru un mandat de un an, ce poate fi 
reinnoit;

d) Corpul Operatorilor este condus de 
un presedinte ales de Adunarea 
generala dintre directorii de Registru, 
pentru un mandat de un an, ce poate fi 
reinnoit;

e} Presedintele Corpului Operatorilor 
asigura administrarea activitatii 
curente si reprezinta Corpul 
Operatorilor in relatiile cu tertii;

e)adoptarea hotararilor Adunarii
generale a Corpului Operatorilor se 
realizeaza in prezenta majoritatii 
absolute a membrilor Corpului
Operatorilor, la prima convocare, 
respectiv, indiferent de numarul
membrilor Corpului Operatorilor 
prezenti, la a doua convocare, iar

e] Presedintele Corpului Operatorilor 
asigura administrarea activitatii 
curente §i reprezinta Corpul 
Operatorilor in relatiile cu tertii;
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hotararile se iau, in toate cazurile, cu 
majoritatea celor prezen^i;

f] Hotararile Adunarii generale se 
publica, in termen de 3 zile de la 
adoptare, pe pagina de internet a 
Corpului Operatorilor.

f}adoptarea deciziilor Consiliului 
director se realizeaza in prezenja 
majoritajii absolute a membrilor 
Consiliului director, cu votul majoritajii 
simple a membrilor Consiliului director.

t) Hotararile Adunarii generale se 
publica, in termen de 3 zile de la 
adoptare, pe pagina de internet a 
Corpului Operatorilor.

(4)Statutul Corpului Operatorilor, 
precum ^i modificarile acestuia nu pot 
aduce atingere principiilor enunjate 
mai sus.

(4] Corpul Operatorilor se organizeaza 
si functioneaza potrivit propriului 
statut, care include dispozitiile 
prevazute la alin. (3].

(4] Corpul Operatorilor se organizeaza 
si functioneaza potrivit propriului 
statut, care include dispozitiile 
prevazute la alin. (3).

(5)Membrii Consiliului director al 
Corpului Operatorilor sunt ale^i de 
Adunarea generala dintre directorii de 
Registru.

(5] Corpul Operatorilor propune 
Autoritatii de Supraveghere reguli 
pentru organizarea activitatii de 
publicitate mobiliara, precum si pentru 
administrarea 
Registrului.

(5] Corpul Operatorilor propune 
Autoritatii de Supraveghere reguli 
pentru organizarea activitatii de 
publicitate mobiliara, precum si pentru 
administrarea 
Registrului.

organizareaSI
organizareasi

(6)Pre5edinteIe Consiliului director 
este ales de catre Adunarea generala 
dintre directorii de Registru 
reprezentan^i ai operatorilor la Corpul 
Operatorilor.

(6) Pentru asigurarea functionarii, 
Corpul Operatorilor isi constituie 
venituri provenite din contributiile 
membrilor stabilite prin hotarare a 
Adunarii Generale, adoptata cu 
unanimitatea membrilor sai. Neplata 
contributiei in conditiile stabilite atrage 
suspendarea calitatii de membru si a 
drepturilor aferente in cadrul Corpului 
Operatorilor.

(6) Pentru asigurarea functionarii, 
Corpul Operatorilor isi constituie 
venituri provenite din contributiile 
membrilor stabilite prin hotarare a 
Adunarii Generale, adoptata cu 
unanimitatea membrilor sai. Neplata 
contributiei in conditiile stabilite atrage 
suspendarea calitatii de membru si a 
drepturilor aferente in cadrul Corpului 
Operatorilor.
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(7)Fiecare operator desemneaza un 
singur director de Registru ca 
reprezentant la Corpul Operatorilor.

(7] Corpul Operatorilor suporta 
cheltuielile prilejuite de inregistrarea in 
Registru a actelor si operatiunilor 
stabilite potrivit legii si de indeplinirea 
oricaror acte necesare pentru 
realizarea acestor atributii."

(7] Corpul Operatorilor suporta 
cheltuielile prilejuite de inregistrarea in 
Registru a actelor si operatiunilor 
stabilite potrivit legii si de indeplinirea 
oricaror acte necesare pentru 
realizarea acestor atributii."(8) Consiliul 

nemijlocit, prin pre§edinte sau 
membrul Consiliului director desemnat 
de acesta, activitatea de administrare a 
Corpului Operatorilor.
(9) Pierderea calitaj:!! de director de 
Registru antreneaza pierderea calitafii 
de reprezentant al operatorului in 
Corpul Operatorilor.
(10) Hotararile Adunarii generale se 
publica, in termen de 3 zile de la 
adoptare, pe pagina de internet a 
Corpului Operatorilor.
(11) Corpul 
Autorita^ii de Supraveghere reguli 
pentru administrarea Registrului ^i 
inregistrarea in Registru, cu stricta 
respectare a dispozijiilor legii.

director exercita

Operatorilor propune

Conf. avizului CL. 
A se vedea 
modificarea art.

17 Art. 16
(l)Inr€gistrarea formularelor de aviz 
de inscriere care presupun verificarea 
documentelor care stau la baza 
inscrierii se va efectua de catre Corpul 
Operatorilor.

3410. Articolul 16 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
,Art 16
fllln mod exclusiv si gratuit, in

10. Articolul 16 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

(2)In exercltarea atribuliilor prevazute „(1) In mod exclusiv si gratuit, in
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la alin. [1], Corpul Operatorilor va 
inregistra in Registru urmatoarele 
categorii de formulare:
a) formularul de aviz de nulitate a 
avizelor de inscriere;
b) formularul de aviz de reactivare a 
avizelor de inscriere;
c) formularul de aviz de executare 
privind incetarea executarii pe baza 
hotararii instan^ei judecatore^ti;
d) formuIaruI de aviz de preluare 
privind Anularea preluarii bunului 
ipotecat in contul crean^ei pe baza 
hotararii judecatore^ti;
e) formularele de aviz de inscriere 
transmise de organele judiciare penale, 
precum ^i orice alte formulare care 
presupun verificarea documentelor 
care stau la baza inscrierii, conform 
deciziilor Autoritafii de Supraveghere.

conditiile stabilite de Autoritatea de 
Supraveghere, Corpul Operatorilor 
inregistreaza in Registru: 
a] formulare de aviz de inscriere care 
presupun verificarea documentelor 
care stau la baza inscrierii;

conditiile stabilite de Autoritatea de 
Supraveghere, Corpul Operatorilor 
inregistreaza in Registru:
a] formulare de aviz de inscriere care 
presupun verificarea documentelor 
care stau la baza inscrierii;

b) formularul de aviz de executare 
privind Incetarea executarii pe baza 
hotararii instantei judecatoresti;
c) formularul de aviz de preluare 
privind Anularea preluarii bunului 
ipotecat in contul creantei pe baza 
hotararii judecatorosti;
d) formularele de aviz de inscriere 
transmise de organele judiciare penale;

b) formularul de aviz de executare 
privind Incetarea executarii pe baza 
hotararii instantei judecatoresti;
c} formularul de aviz de preluare 
privind Anularea preluarii bunului 
ipotecat in contul creantei pe baza 
hotararii judecatoresti;
d) formularele de aviz de inscriere 
transmise de organele judiciare penale;
e) formularul de aviz de nulitate a 
avizelor de inscriere;

e) formularul de aviz de nulitate a 
avizelor de inscriere;

f} -formularul de aviz de reactivare a
avizelor deinseriere;

(3)FormulareIe 
efectuarea verificarilor potrivit alin. (1) 
§i [2] se inregistreaza dupa urmatoarea 
procedural dupa primirea solicitarii de 
inscriere §i verificarea documentelor se 
va completa formularul corespunzator 
5i se va transmite solicitantului pentru 
a fi semnat, urmand ca acesta sa il 
returneze, semnat, in doua exemplare, 
pentru a putea fi inregistrat in Registru.

(2) Formularele care 
efectuarea verificarilor potrivit alin. 
(1) se inregistreaza dupa urmatoarea 
procedural

necesita necesita (2] Formularele 
efectuarea verificarilor potrivit alin. 
(1] lit a) se inregistreaza potrivit 
procedurii care cuprinde urmatoarele 
etape:
a) dupa primirea solicitarii de inscriere 
si verificarea documentelor se 
completeaza formularul corespunzator 
si se transmite solicitantului pentru a fi 
semnat;

necesitacare care

- dupa primirea solicitarii de inscriere 
si verificarea documentelor se 
completeaza formularul corespunzator 
si se transmite solicitantului pentru a fi 
semnat;
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Un exemplar al formularului va fi 
mapoiat solicitantului dupa efectuarea 
mregistrarii m Registru, pe suport 
hartie, vizat de Corpul Operatorilor, ori, 
dupa caz, in forma electronica, semnat 
cu semnatura electronica calificata, cu 
menfionarea numarului datei
inregistrarii formularului, precum ^i a 
numarului de identificare a inscrierii.

- solicitantul returneaza formularul 
semnat, in doua exemplare, pentru a 
putea fi mregistrat in Registru;

b) solicitantul returneaza formularul 
semnat, m doua exemplare, pentru a 
putea fi inregistrat m Registru;
c) dupa efectuarea mregistrarii in 
Registru, un exemplar al formularului 
se restituie solicitantului pe suport 
hartie, vizat de Corpul Operatorilor, ori, 
dupa caz, in forma electronica, semnat 
cu semnatura electronica calificata, cu 
mentionarea numarului si datei 
inregistrarii formularului, precum si a 
numarului de identificare a inscrierii.”

- dupa efectuarea inregistrarii in 
Registru, un exemplar al formularului 
se restituie solicitantului pe suport 
hartie, vizat de Corpul Operatorilor, ori, 
dupa caz, in forma electronica, semnat 
cu semnatura electronica calificata, cu 
mentionarea numarului si datei 
inregistrarii formularului, precum si a 
numarului de identificare a inscrierii."

18 Art. 18 Pentru motlvele 
de la pet. 6

11. La articolul 18, alineatul [5} se 
modifica si va avea urmatorul cuprins: 
,,(5] Autorizarea se realizeaza prin 
ordin al ministrului Finantelor Publice 
si se acorda pe o durata de 3 ani, cu 
posibilitatea reautorizarii."

Se elimina.

(5)Autorizarea se realizeaza prin ordin 
al ministrului justi^iei §i se acorda pe o 
durata de 3 ani, cu posibilitatea 
reautorizarii.

19 12. La articolul 21, alineatele (1) si (2] 
se modifica si vor avea urmatorul 
cuprins:
„(1] Ordinul ministrului Justitiei de 
revocare a autorizatiei de functionare 
se publica la data emiterii pe pagina de 
internet a Ministerului Justitiei si 
produce efecte incepand cu aceasta 
data.

Conf. avizului CL. 
Pentru motivele 
de la pet. 6

12. La articolul 21, alineatele (1) si (2] 
se modifica si vor avea urmatorul 
cuprins:
,,(1] Ordinul ministrului Finantelor 
Pubhee de revocare a autorizatiei de 
functionare se publica la data emiterii 
pe pagina de internet a Ministerului 
Finantelor Publice si produce efecte 
mcepand cu aceasta data.

Art. 21
{l)Ordinul ministrului justifiei de 
revocare a autorizafiei de functionare 
se publica la data emiterii pe pagina 
web a Registrului produce efecte 
mcepand cu aceasta data.

(2) Ordinul ministrului Finantelor
(2) Ordinul ministrului justitiei de
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(2)0rdinul ministrului justi^iei de 
suspendare 
func^ionare se publica la data emiterii 
pe pagina web a Registrului produce 
efecte mcepand cu aceasta data.

Publico de suspendare a autorizatiei de 
functionare se publica la data emiterii 
pe pagina de internet a Ministerului 
Finantelor Publice si produce efecte 
mcepand cu aceasta data."

autorizatiei desuspendare 
functionare se publica la data emiterii 
pe pagina de internet a Ministerului 
Justitiei si produce efecte mcepand cu 
aceasta data."

a
autorizatiei dea

20 Art. 26 13. Articolul 26 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
„(1) Pentru objinerea autorizajiei §i 
pentru fiecare reautorizare operatorii 
achita o taxa in cuantum de 2.000 lei.
(2) De asemenea, operatorii achita, la 
autorizare ^i la fiecare reautorizare, o 
taxa in cuantum de 100 lei pentru 
fiecare birou teritorial infiintat de catre 
operator sau deservit de un agent 
imputernicit de catre acesta pentru a 
opera direct in Registru."

13. Articolul 26 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
.Art 26 (...]"
Nemodificat

Conf. avizului CL

(1) Pentru obtinerea autorizatiei §i 
pentru fiecare reautorizare operatorii 
vor plati o taxa in cuantum de 200 lei.
(2) De asemenea, operatorii vor plati, la 
autorizare §i reautorizare, o taxa in 
cuantum de 50 lei pentru fiecare birou 
teritorial infiintat de catre operator sau 
deservit de un agent imputernicit de 
catre acesta pentru a opera direct in 
Registru.

21, Conf avizului CL14. Articolul 27 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
„(1) Solicitanfii serviciilor de 
inregistrare in Registru a avizelor de 
inscriere achita o taxa de 40 lei pentru 
fiecare aviz de ipoteca initial.

14. Articolul 27 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
.Art 27 [...y 
Nemodificat

Art. 27
(l)Solicitanl:ii serviciilor de inregistrare 
in Registru a avizelor de inscriere vor 
plati 0 taxa de 30 lei pentru fiecare aviz 
de ipoteca initial.

(2)Pentru celelalte avize de ipoteca se 
vor plati urmatoarele taxe:
a) 20 lei pentru avizul modificator al 
avizului de ipoteca initial;
b) 10 lei pentru avizul de nulitate al 
avizului de ipoteca initial;
clip lei pentru avizul de stingere a

(2) Pentru celelalte avize de ipoteca se 
achita urmatoarele taxe:
a) 30 lei pentru avizul modificator al 
avizului de ipoteca initial;
b) 20 lei pentru avizul de nulitate al 
avizului de ipoteca initial;
c) 20 lei pentru avizul de stingere a
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avizului de ipoteca initial;
d) 20 lei pentru avizul de cesiune a 
crean^ei ipotecare;
e) 20 lei pentru avizul de reducere a 
ipotecii la o parte din bunurile afectate 
acesteia prin avizul de ipoteca lnij:ial 
sau de extindere a ipotecii asupra altor 
bunuri;
f) 20 lei pentru avizul de prelungire a 
avizului de ipoteca initial;
g) 20 lei pentru avizul de menj:inere a 
ipotecii;
h) 20 lei pentru avizul de executare a 
bunului ipotecat;
i) 20 lei pentru avizul de preluare in 
contul creanfei;
j) 40 lei pentru avizul de cesiune a 
ipotecii;
k) 40 lei pentru avizul de schimbare a 
rangului ipotecilor;
l) 30 lei pentru avizul de transformare.

avizului de ipoteca initial;
d) 30 lei pentru avizul de cesiune a 
crean^ei ipotecare;
e) 30 lei pentru avizul de reducere a 
ipotecii la o parte din bunurile afectate 
acesteia prin avizul de ipoteca initial 
sau de extindere a ipotecii asupra altor 
bunuri;
f) 30 lei pentru avizul de prelungire a 
avizului de ipoteca initial;
g) 30 lei pentru avizul de men^inere a 
ipotecii;
h) 30 lei pentru avizul de executare a 
bunului ipotecat;
i) 30 lei pentru avizul de preluare in 
contul crean^ei;
j) 60 lei pentru avizul de cesiune a 
ipotecii;
k) 60 lei pentru avizul de schimbare a 
rangului ipotecilor;
1} 40 lei pentru avizul de transformare.

(3)Solicitan^ii servidilor de inregistrare 
in Registru a avizelor de inscriere vor 
plati o taxa de 60 lei pentru fiecare aviz 
de fiducie initial.

(3) Solicitan^:ii serviciilor de inregistrare 
in Registru a avizelor de inscriere 
achita o taxa de 80 lei pentru fiecare 
aviz de fiducie initial.

(4) Pentru celelalte avize de fiducie se 
vor plati urmatoarele taxe:
a) 40 lei pentru avizul de acceptare a 
fiduciei de catre beneficiar;
b) 40 lei pentru avizul modificator al
avizului de fiducie initial;_____________

(4) Pentru celelalte avize de fiducie se 
achita urmatoarele taxe:
a) 60 lei pentru avizul de acceptare a 
fiduciei de catre beneficiar;
b) 60 lei pentru avizul modificator al
avizului de fiducie initial;_____________
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c)40 lei pentru avizul de nulitate a 
avizului de fiducie initial; 
d340 lei pentru avizul de stingere a 
avizului de fiducie ini5:ial.

c) 60 lei pentru avizul de nulitate a 
avizului de fiducie initial;
d) 60 lei pentru avizul de stingere a 
avizului de fiducie initial.

(5)Solicitanl:ii serviciilor de inregistrare 
in Registru a avizelor de inscriere vor 
plati 0 taxa de 40 lei pentru fiecare aviz 
specific initial.

(5) Solicitanfii serviciilor de inregistrare 
in Registru a avizelor de inscriere 
achita o taxa de 60 lei pentru fiecare 
aviz specific initial.

(6)Pentru celelalte avize specifice se 
vor plati urmatoarele taxe:
a) 30 lei pentru avizul modificator al 
avizului specific initial;
b) 20 lei pentru avizul de prelungire al 
avizului specific initial;
c) 20 lei pentru avizul de stingere a 
avizului specific initial;
d) 20 lei pentru avizul de nulitate al 
avizului specific initial.

(6) Pentru celelalte avize specifice se 
achita urmatoarele taxe:
a) 40 lei pentru avizul modificator al 
avizului specific initial;
b) 30 lei pentru avizul de prelungire al 
avizului specific initial;
c) 30 lei pentru avizul de stingere a 
avizului specific initial;
d) 30 lei pentru avizul de nulitate al 
avizului specific initial.

(TjSolicitanfii serviciilor de inregistrare 
m Registru a avizelor de inscriere vor 
plati o taxa de 30 lei pentru fiecare aviz 
de ipoteca initial - crean5:e securitizate.

(7) Solicitanfii 
inregistrare in Registru a avizelor de 
inscriere achita o taxa de 40 lei pentru 
fiecare aviz de ipoteca initial - creanl:e 
securitizate.

serviciilor de

(8)Pentru celelalte avize de ipoteca - 
creanfe securitizate se vor plati 
urmatoarele taxe:
a)20 lei pentru avizul modificator al 
avizului de ipoteca initial - crean^e 
securitizate;____________________

(8) Pentru celelalte avize de ipoteca - 
crean^e securitizate solicitanl:ii achita 
urmatoarele taxe:
a) 30 lei pentru avizul modificator al 
avizului de ipoteca initial - creanl:e 
securitizate;________________________
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b) 20 lei pentru avizul de reducere a 
ipotecii - crean^e securitizate;
c) 20 lei pentru avizul de extindere a 
ipotecii - creanje securitizate;
d) 10 lei pentru avizul de prelungire a
avizului de ipoteca initial - crean|:e
securitizate;
e) 10 lei pentru avizul de stingere a
avizului de ipoteca initial - creanje
securitizate;
f) 10 lei pentru avizul de nulitate a
avizului de ipoteca initial - creanje
securitizate.

b) 30 lei pentru avizul de reducere a 
ipotecii - crean^e securitizate;
c) 30 lei pentru avizul de extindere a 
ipotecii - crean^e securitizate;
d) 20 lei pentru avizul de prelungire a
avizului de ipoteca initial - crean^e
securitizate;
e) 20 lei pentru avizul de stingere a
avizului de ipoteca initial - crean^e
securitizate;
f) 20 lei pentru avizul de nulitate a
avizului de ipoteca initial - crean5:e
securitizate.

{9)SolicitanJii serviciilor de mregistrare 
in Registru a avizelor de inscriere vor 
plati 0 taxa de 30 lei pentru fiecare aviz 
de ipoteca inipal - obligaJ;iuni ipotecare.

(9) Solicitanjii 
inregistrare in Registru a avizelor de 
inscriere achita o taxa de 40 lei pentru 
fiecare aviz de ipoteca initial 
obliga^iuni ipotecare.

serviciilor de

(lO)Pentru celelalte avize de ipoteca - 
obligafiuni ipotecare se vor plati 
urmatoarele taxe:
a) 20 lei pentru avizul modificator al 
avizului de ipoteca initial - obligajiuni 
ipotecare;
b) 20 lei pentru avizul de reducere a 
ipotecii - obligaJ:iuni ipotecare;
c) 20 lei pentru avizul de extindere a 
ipotecii - obligal;iuni ipotecare;
d) 10 lei pentru avizul de prelungire a 
avizului de ipoteca initial - obligajiuni 
ipotecare;

(10) Pentru celelalte avize de ipoteca 
obligajiuni ipotecare se achita 

urmatoarele taxe:
a) 30 lei pentru avizul modificator al 
avizului de ipoteca initial - obligafiuni 
ipotecare;
b) 30 lei pentru avizul de reducere a 
ipotecii - obliga^iuni ipotecare;
c) 30 lei pentru avizul de extindere a 
ipotecii - obliga^iuni ipotecare;
d) 20 lei pentru avizul de prelungire a
avizului de ipoteca inij:ial - obligafiuni 
ipotecare;__________________________
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e}10 lei pentru avizul de stingere a 
avizului de ipoteca inij:ial - obligafiuni 
ipotecare;
f)10 lei pentru avizul de nulitate a 
avizului de ipoteca in^ial - obliga|:iuni 
ipotecare.

e) 20 lei pentru avizul de stingere a 
avizului de ipoteca initial - obliga^iuni 
ipotecare;
f) 20 lei pentru avizul de nulitate a 
avizului de ipoteca initial - obligaJ:iuni 
ipotecare.

(ll)Solicitan^ii 
inregistrare in Registru a avizelor de 
inscriere vor plati o taxa de 30 lei 
pentru orice alte avize necesare 
inscrierii in Registru a actelor ^i 
faptelor juridice prevazute de lege.

(11) Pentru orice alte avize necesare 
inscrierii in Registru a actelor §i 
faptelor juridice prevazute de lege, 
solicitan^ii serviciilor de inregistrare in 
Registru a avizelor de inscriere achita o 
taxa de 40 lei pentru fiecare 
inregistrare.

serviciilor de

(12)Pentru avizul de reactivare a 
avizului de ipoteca initial, avizul de 
reactivare a avizului de fiducie initial, 
avizul de reactivare a avizului specific 
initial, avizul de reactivare a avizului de 
ipoteca initial - crean^e securitizate ^i 
avizul de reactivare a avizului de 
ipoteca inil:ial - obliga^iuni ipotecare nu 
se plate^te taxa de inscriere m Registru.

(12) Pentru obfinerea informa^iilor 
certificate ale mregistrarilor m Registru 
solicitan^ii achita o taxa de 30 de lei 
pentru fiecare inregistrare;

(13) Pentru avizele de reactivare a 
avizului initial, indiferent de tip, nu se 
plate§te taxa."

Conf. avizului CL15. Alineatele (2), (3] si (5) ale 
articolului 28, se modifica si vor avea 
urmatorul cuprins:
“(2) O cota de 15% din sumele realizate 
din taxele stabilite la art. 26 si 27 se 
constitute ca fond special la dispozitia 
Ministerului Justitiei si se utilizeazd de 
cdtre Autoritatea de supraveghere______

22: 15. La articolul 28, alineatele (2), (3) si 
(5) se modifica si vor avea urmatorul 
cuprins:
„(2] 0 cota de 15% din sumele realizate 
din taxele stabilite la art. 26 si 27, se 
constituie si se utilizeaza, prin derogare 
4e—la—ake—dispozitii—legale,—pentru
finantarea—activitatii Autoritatii de

Art. 28

(2)0 cota de 15% din sumele realizate 
din taxele stabilite la art. 26 §i 27 se 
constituie §i se utilizeaza, prin derogare 
de la alte dispoziJ:ii legale, ca fond 
special la dispozitia Ministerului

Pentru motivele 
de la pet. 6
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Just4iei, pentru organizarea 
funcfionarea Registrului National de 
Publicitate Mobiliara.

supraveghere si pentru organizarea si 
functionarea Registrului National de 
Publicitate Mobiliara.

exclusiv pentru organizarea si 
functionarea RNPM. ”

(3)Modul de utilizare de catre 
Autoritatea de Supraveghere a sumelor 
constitute conform alin. (2], precum §i 
detalierea cheltuielilor se vor stabili 
prin ordin al ministrului justij:iei.

(3] Modul de utilizare de catre 
Autoritatea de Supraveghere a sumelor 
constituite conform alin. (2), precum si 
detalierea cheltuielilor se stabilesc prin 
ordin al ministrului Finantelor Publico.

(3) Modul de utilizare de catre 
Autoritatea de Supraveghere a sumelor 
constituite conform alin. (2), precum si 
detalierea cheltuielilor se stabilesc prin 
ordin al ministrului JustitieL

0-0 (...)

(SjEvidenfa contabila a sumelor 
prevazute la alin. (2), precum §i 
verificarea respectarii destinajiei 
acestora revin compartimentului 
financiar-contabil din cadrul 
Ministerului JustiJiei.

(5) Evidenta sumelor prevazute la alin. 
(2], precum si verificarea respectarii 
destinatiei acestora revin Autoritatii de 
supraveghere."

(5] Evidenta sumelor prevazute la alin. 
(2), precum si verificarea respectarii 
destinatiei acestora revin Autoritatii de 
supraveghere.”

16. Articolul 29 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
,Art 29 „Modul de mcasare si de plata a 
sumelor prevazute la art. 26 si 27 se 
stabilesc prin instructiuni aprobate prin 
ordin al ministrului justitiei."

23 16. Articolul 29 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
„Modul de mcasare §i de plata a 
sumelor prevazute la art. 26 ^i 27 se 
stabilesc prin instructiuni aprobate prin 
ordin al ministrului Finantelor Publice."

Art. 29
Modul de mcasare ^i de plata a sumelor 
prevazute la art. 26 ^i 27 se stabilesc 
prin instructiuni aprobate prin ordin 
comun al ministrului justitiei 
ministrului finantelor publice.

Pentru motivele 
de la pet. 6

Conf avizului CL24 17. Alineatul (4) al articolului 31, se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4] In vederea asigurarii unui cadru 
concurential pe piata, nivelul minim al 
tarifelor percepute de operator! pentru

17. La articolul 31, alineatul (4) se 
modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(4) In vederea asigurarii unui cadru 
concurential pe piata, nivelul minim al 
tarifelor percepute de operator! pentru

Art. 31
(4)In vederea asigurarii unui cadru 

concurential pe piata, nivelul minim al 
tarifelor percepute de operator! pentru

20



furnizarea serviciilor de inscriere in 
Registrul National de Publicitate 
Mobiliara este cel stabilit pentru taxele 
datorate bugetului de stat 
Ministerului Justifiei pentru fiecare tip 
de aviz de inscriere.

furnizarea serviciilor de inscriere in 
Registrul National de Publicitate 
Mobiliara este cel stabilit pentru taxele 
datorate bugetului de stat si Autoritatii 
de supraveghere pentru fiecare tip de 
aviz de inscriere."

furnizarea serviciilor de inscriere in 
Registrul National de Publicitate 
Mobiliara este cel stabilit pentru taxele 
datorate bugetului de stat si Autoritatii 
de Supraveghere pentru fiecare tip de 
aviz de inscriere."

25 18. Alineatele (2), (3), (6)-(8), (11) si (13) 
ale articolului 34 se modifica si vor avea 
urmatorul cuprins:
„(2] Debitorul obligatiei garantate sau 
reprezentantul sau, imputernicit prin 

autentica

18. La articolul 34, alineatele (2), (3), 
(6]-(8], [11} si [13] se modifica si vor 
avea urmatorul cuprins:
„[2} Debitorul obligatiei garantate sau 
reprezentantul sau, imputernicit prin 
procura
imputernicire avocatiala, atunci cand 
reprezentantul este un avocat, poate 
solicita inscrierea in Registru a avizului 
de intentie, a avizului de transformare, 
a avizului de ipoteca initial si a avizului 
de mentinere, precum si a altor tipuri 
de avize, in conditiile prevazute de 
Autoritatea de Supraveghere prin ordin 
al presedintelui de aprobare a 
formularelor de aviz de inscriere si a 
instructiunilor de completare a 
acestora.

Conf. Aviz CL.

Art. 34
(2)Debitorul obligaJ:iei garantate sau 
reprezentantul sau, imputernicit prin 
procura
imputernicire avocatiala, atunci cand 
reprezentantul este un avocat, poate 
solicita inscrierea in Registru a avizului 
de intentie, a avizului de transformare, 
a avizului de ipoteca initial §i a avizului 
de mentinere, precum ^i a altor tipuri 
de avize, in conditiile prevazute de 
Autoritatea de Supraveghere prin ordin 
al ministrului justitiei de aprobare a 
formularelor de aviz de inscriere §i a 
instructiunilor de completare a 
acestora.

Pentru motivele 
de la pet. 6 

In forma actuala a 
legii, aceste 
proceduri nu au 
subiect de sezina 
si nici termene, in 
contradictie cu 
regulile generate 
de procedura 
civila, putand 
duce la
interpretari si 
aplicari
contradictorii a 
dispozitiilor 
legale si la blocaje 
in activitatea 
reglementata.

oriautentica ori prin autentica prinprocura
imputernicire avocatiala, atunci cand 
reprezentantul este un avocat, poate 
solicita inscrierea in Registru a avizului 
de intentie, a avizului de transformare, 
a avizului de ipoteca initial si a avizului 
de mentinere, precum si a altor tipuri 
de avize, in conditiile prevazute de 
Autoritatea de Supraveghere prin ordin 
al ministrului justitiei de aprobare a 
formularelor de aviz de inscriere si a 
instructiunilor de completare a

on prm

acestora.

(3)Constituitorul 
reprezentantul sau, imputernicit prin 
procura
imputernicire avocatiala, atunci cand 
reprezentantul este un avocat, poate 
solicita inscrierea in Registru a avizului 
de intentie, a avizului de transformare.

(3)ipotecii Constituitorul ipotecii Constituitorul 
reprezentantul sau, imputernicit prin 
procura
imputernicire avocatiala, atunci cand 
reprezentantul este un avocat, poate 
solicita inscrierea in Registru a avizului 
de intentie, a avizului de transformare.

(3}sau sau ipotecii sau
reprezentantul sau, imputernicit prin 

autenticaautentica ori prin autentica prinprocura
imputernicire avocatiala, atunci cand 
reprezentantul este un avocat, poate 
solicita inscrierea in Registru a avizului 
de intentie, a avizului de transformare,

on prin on
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a avizului de ipoteca initial, a avizului 
de mentinere si a avizului de extlndere, 
precum si a altor tipuri de avize, in 
conditiile prevazute de Autoritatea de 
Supraveghere prin ordin al ministrului 
justitiei de aprobare a formularelor de 
avize de inscriere si a instructiunilor de 
completare a acestora.

a avizului de ipoteca initial, a avizului 
de mentinere ^i a avizului de extindere, 
precum §i a altor tipuri de avize, in 
conditiile prevazute de Autoritatea de 
Supraveghere prin ordin al ministrului 
justitiei de aprobare a formularelor de 
avize de inscriere §i a instructiunilor de 
completare a acestora.

a avizului de ipoteca initial, a avizului 
de mentinere si a avizului de extindere, 
precum si a altor tipuri de avize, in 
condkiile prevazute de Autoritatea de 
Supraveghere prin ordin al 
prosodintolui de aprobare 
formularelor de avize de inscriere si a 
instructiunilor de completare a 
acestora.

a

C-O
0-0

(6)Inscrierea in Registru a avizelor de 
fiducie poate fi solicitata, dupa caz, fie 
de catre constituitor, fie de catre 
beneficiar, fie de catre fiduciar sau 
administratorul provizoriu ori de catre 
reprezentantii acestora, imputerniciti 
prin procura autentica sau prin 
imputernicire avocatiala, atunci cand 
reprezentantul este un avocat, in 
conditiile stabilite de Autoritatea de 
Supraveghere prin ordinul ministrului 
justitiei de aprobare a formularelor de 
aviz de inscriere.

(6) Inscrierea in Registru a avizelor de 
fiducie poate fi solicitata, dupa caz, fie 
de catre constituitor, fie de catre 
beneficiar, fie de catre fiduciar sau 
administratorul provizoriu ori de catre 
reprezentandi acestora, imputerniciti 
prin procura autentica sau prin 
imputernicire avocatiala, atunci cand 
reprezentantul este un avocat, in 
conditiile stabilite de Autoritatea de 
Supraveghere
proscdintelui de aprobare 
formularelor de aviz de inscriere.

(6) Inscrierea in Registru a avizelor de 
fiducie poate fi solicitata, dupa caz, fie 
de catre constituitor, fie de catre 
beneficiar, fie de catre fiduciar sau 
administratorul provizoriu ori de catre 
reprezentantii acestora, imputerniciti 
prin procura autentica sau prin 
imputernicire avocatiala, atunci cand 
reprezentantul este un avocat, in 
conditiile stabilite de Autoritatea de 
Supraveghere prin ordinul ministrului 
justitiei de aprobare a formularelor de 
aviz de inscriere.

ordinulprin
a

(7)Orice persoana interesata, inclusiv 
debitorul/constituitorul, poate adresa 
solicitarea de inscriere in Registru a 
unui aviz de nulitate, a unui aviz de 
executare - privind anularea executarii 
sau a unui aviz de preluare in contul 
creanfei - privind anularea preluarii, in 
situa^ia in care a obfinut o hotarare 
judecatoreasca ramasa definitiva prin

(7) Orice persoana interesata, inclusiv 
debitorul/constituitorul, poate adresa 
solicitarea de inscriere in Registru a 
unui aviz de nulitate, a unui aviz de 
executare - privind anularea executarii 
sau a unui aviz de preluare in contul 
creantei - privind anularea preluarii, in 
situatia in care a obtinut o hotarare 
judecatoreasca ramasa definitiva prin

{7} Orice persoana interesata, inclusiv 
debitorul/constituitorul, poate adresa 
solicitarea de inscriere in Registru a 
unui aviz de nulitate, a unui aviz de 
executare - privind anularea executarii 
sau a unui aviz de preluare in contul 
creantei - privind anularea preluarii, in 
situatia in care a obtinut o hotarare 
judecatoreasca ramasa definitiva prin
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care este mdrepta5:ita sa subscrie acel 
aviz, precum a altor tipuri de avize, in 
condi^iile prevazute de Autoritatea de 
Supraveghere prin ordin al ministrului 
justifiei de aprobare a formularelor de 
aviz de inscriere a instruc^iunilor de 
completare a acestora.

care este mdreptatita sa subscrie acel 
aviz, precum si a altor tipuri de avize, in 
conditiile prevazute de Autoritatea de 
Supraveghere prin ordin al 
presedintelui de aprobare 
formularelor de aviz de inscriere si a 
Instructiunilor de completare a 
acestora.

care este indreptatita sa subscrie acel 
aviz, precum si a altor tipuri de avize, in 
conditiile prevazute de Autoritatea de 
Supraveghere prin ordin al ministrului 
justitiei de aprobare a formularelor de 
aviz de inscriere si a instructiunilor de 
completare a acestora.

a

(8)Reprezentantul organelor care au 
competen^:a, potrivit legii, de a solidta o 
inscriere in Registru pot completa 
formularele de aviz, conform tipului de 
inscriere solicitat ^i potrivit 
instructiunilor de completare aprobate 
prin ordin al ministrului justitiei, sau 
pot solicita asisten^a Corpului 
Operatorilor, conform procedurii 
prevazute la art. 16 alin. (3).

(8) ReprezentantuI organelor care au 
competenta, potrivit legii, de a solicita o 
inscriere in Registru, pot completa 
formularele de aviz, conform tipului de 
inscriere solicitat si potrivit 
instructiunilor de completare aprobate 
prin ordin al presedintelui Autoritatii 
4e—supraveghere, sau pot solicita 
asistenta Corpului Operatorilor, 
conform procedurii prevazute la art. 16 
alin. [3).

[8] ReprezentantuI organelor care au 
competenta, potrivit legii, de a solicita o 
inscriere in Registru, pot completa 
formularele de aviz, conform tipului de 
inscriere solicitat si potrivit 
instructiunilor de completare aprobate 
prin ordin al ministrului justitiei, sau 
pot solicita asistenta Corpului 
Operatorilor, conform procedurii 
prevazute la art. 16.

00
(ll)Inscrierea in Registru a avizelor 
specifice poate fi solicitata de oricare 
din par^ile avizului ori de catre 
reprezentanfii acestora, imputernici^i 
prin procura autentica sau prin 
imputernicire avocafiala, atunci cand 
reprezentantul este un avocat, in 
cond4iile stabilite de Autoritatea de 
Supraveghere prin ordinul ministrului 
justitiei de aprobare a formularelor de 
aviz de inscriere.

(11] inscrierea in Registru a avizelor 
specifice poate fi solicitata de oricare 
din partile avizului ori de catre 
reprezentantii acestora, imputerniciti 
prin procura autentica sau prin 
imputernicire avocatiala, atunci cand 
reprezentantul este un avocat, in 
conditiile stabilite de Autoritatea de 
Supraveghere 
presedintelui de aprobare a 
formularelor de aviz de inscriere.

(11] Inscrierea in Registru a avizelor 
specifice poate fi solicitata de oricare 
din partile avizului ori de catre 
reprezentantii acestora, imputerniciti 
prin procura autentica sau prin 
imputernicire avocatiala, atunci cand 
reprezentantul este un avocat, in 
conditiile stabilite de Autoritatea de 
Supraveghere prin ordinul ministrului 
justitiei de aprobare a formularelor de 
aviz de inscriere.

ordinulprin

(...]
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Pentru motivele 
de la pet. 6 
In forma actuala a 
legii, aceste 
proceduri nu au 
subiect de sezina 
si nici termene, in 
contradictie cu 
regulile generale 
de procedura 
civila, putand 
duce la 
interpretari si 
aplicari
contradictorii a 
dispozitiilor 
legale si la blocaje 
in activitatea 
reglementata.

(13) La sesizarea oricarei persoane 
interesate sau din ofleiu, in termen de 
cel mult doua zile luerdtoare de la 
data constatarii operatorul/agentul 
solicita Autoritatii de Supraveghere 
reactivarea avizului stins din eroare, pe 
baza formularului de aviz de reactivare, 
explicand imprejurarile in care s-a 
produs stingerea din eroare. 
Autoritatea de Supraveghere este 
obligata sa isi exprime acordul la 
reactivare in termen de 5 zile 
lucratoare de la inregistrarea solicitarii. 
Contestatiile cu privire la actele 
administrative €mise de Autoritatea de 
Supraveghere in aplicarea prezentului 
articol se solutioneaza de tribunal, prin 
incheiere data in Camera de Consiliu, de 
urgenta si cu precadere, incheierea 
fiind definitiva.

(13)Operatorul/Agentul 
Corpului Operatorilor reactivarea 
avizului stins din eroare, pe baza 
formularului de aviz de reactivare, 
explicand acestuia imprejurarile in care 
s-a produs stingerea din eroare. 
Autoritatea de Supraveghere este 
obligata sa i^i exprime acordul la 
reactivare in termen de 5 zile 
lucratoare de la inregistrarea solicitarii 
din partea Corpului Operatorilor. In 
termen de 30 de zile de la intrarea in 
vigoare a prezentei legi, Ministerul 
Justified prin ordin al ministrului, va 
adopta procedura pentru reactivarea 
avizului stins din eroare §i 
indisponibilizarea in Registru a 
bunurilor pe perioada analizei cererii 
de reactivare.
Contestatiile cu privire la actele 
administrative emise de Autoritatea de 
Supraveghere in aplicarea prezentului 
articol se solufioneaza de tribunal, prin 
incheiere data in camera de consiliu, de 
urgenja ^i cu precadere, incheierea 
fiind definitiva.

(13)Operatorul/agentul 
Corpului Operatorilor reactivarea 
avizului stins din eroare, pe baza 
formularului de aviz de reactivare, 
explicand acestuia imprejurarile in care 
s-a produs stingerea din eroare. 
Autoritatea de Supraveghere este 
obligata sa isi exprime acordul la 
reactivare in termen de 5 zile 
lucratoare de la inregistrarea solicitarii 
din partea Corpului Operatorilor. In 
tormcn do 30 do zile do la intrarea in
vigoaro a prozontci legi, Autoritatea de
Supravoghore,------prin------ordin------af
presedintelui,—va—adopta—procedura
pentru reactivarea avizului stins din
eroare si indisponibilizarea in Registru 
a bunurilor pe perioada analizei cererii
de-reaetivare: Contestatiile cu privire la 
actele administrative emise de
Autoritatea de Supraveghere in
aplicarea prezentului articol se
solutioneaza de tribunal, prin incheiere 
data in Camera de Consiliu, de urgenta 
si cu precadere, incheierea fiind 
definitiva.

solicita solicita

26 Pentru motivele 
de la pet. 6

19. La articolul 35, alineatul (6) se 
modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(6) Inscrierile introduse in Registru 
vor respecta formularul avizului de

Se elimina.
Art. 35
(6)Inscrierile introduse in Registru vor 
respecta formularul avizului de
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inscriere, completat pe suport de hartie 
sau electronic, in limba romana, in 
condi^iile prevazute in ordinal 
pre§edintelui 
supraveghere 
formularelor de aviz de inscriere $i a 
instruc^iunilor de completare a 
acestora."

inscriere, completat pe suport hartie 
sau electronic, in limba romana, in 
condifiile prevazute in ordinal 
ministrului justi^iei de aprobare a 
formularelor de aviz de inscriere §i a 
instruc^iunilor de completare a 
acestora.

deAutoritafii 
de aprobare a

Pentru motivele 
de la pet. 6

27
20. Articolul 39 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:
,Art 39 (...)
„(1) Constituie abated disciplinare ale 
operatorilor/agentilor autorizati:

20. Articolul 39 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

Art. 39

„(1) Constituie abated disciplinare ale 
operatorilor/agentilor autorizati:

(l)Constituie abated disciplinare 
nerespectarea de catre operated sau de 
birourile tedtodale proprii ori de 
agenjii imputernici^i ai acestora a 
urmatoarelor obliga^:ii: 
a)inregistrarea in Registru a avizelor de 
inscriere in condi^iile prevazute in 
regulament ^i in prezenta lege;

a) nerespectarea obligatiilor stabilite 
prin actele emise de Autoritatea de 
Supraveghere;

a) nerespectarea obligatiilor stabilite 
prin actele emise de Autoritatea de 
Supraveghere;

b) inregistrarea in Registru a avizelor 
de inscriere cu incalcarea dispozitiilor 
prezentei legi si a actelor emise de 
Autoritatea de Supraveghere;
c) incalcarea regulilor pdvind 
concurenta stabilite prin acte 
normative si administrative specifice;

bjdesfa^urarea activitafii in 
conformitate cu regulile de concurenta;

b) inregistrarea in Registru a avizelor 
de inscriere cu incalcarea dispozitiilor 
prezentei legi si a actelor emise de 
Autoritatea de Supraveghere;

incalcarea regulilor pdvind 
concurenta stabilite prin acte 
normative si administrative specifice;

cJtinerea evidenfei inscrierilor 
acoperite de garan^ia de raspundere 
profesionala constituirea din timp a 
unei garan^ii suplimentare;

c)

d) perturbarea func^ionarii Registrului 
si a accesarii legale a acestuia de catre

d) perturbarea functionarii Registrului 
si a accesarii legale acestuia de catre

d)achitarea taxelor aferente 
inregistrarilor efectuate in Registru, la
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persoanele indreptatite;termenele stabilite pentru indeplinirea 
acestei obliga^ii, §i a contribujiilor la 
Corpul Operatorilor;
e) respectarea deciziilor Autoritafii de 
Supraveghere;
f) furnizarea catre Autoritatea de 
Supraveghere, in termen de 30 de zile 
de la data primirii solicitarii, a 
informa^iilor documentelor cerute de 
aceasta;
gjmen^ionarea de catre agentul 
imputernicit, pe toate documentele 
emise de el, a calitaf:!! de agent 
imputernicit, 
numelui/denumirii operatorului care 1- 
a imputernicit;
h) accesarea Registrului numai prin 
intermediul aplica5:iei software puse la 
dispozifie de Corpul Operatorilor ^i 
avizate de Autoritatea de Supraveghere, 
intr-o maniera care sa nu conduca la 
perturbarea funcfionarii Registrului sau 
la mgreunarea realizarii scopului 
pentru care aceasta a fost creata;
i) construirea unei pagini web proprii
de prezentare a activitajii de inscriere 
m RNPM astfel incat sa nu induca m 
eroare publicul utilizator §i sa nu creeze 
confuzie cu pagina web a Registrului, 
prin aspectul general al paginii, 
prezentare, insemne oficiale folosite, 
denumiri, imagini, figuri sau alte 
caracteristici relevante;______ _______

persoanele indreptatite;

neachitarea taxelor aferente 
inregistrarilor efectuate m Registru ^i a 
contribufiilor 
Operatorilor, la termenele stabilite 
pentru indeplinirea acestor obligal:ii;
f) refuzul sau mtarzierea in furnizarea 
catre Autoritatea de Supraveghere, in 
termen de 30 de zile de la data primirii 
solicitarii,
documentelor privind activitatea de 
operator/agent autorizat, solicitate de 
aceasta;
g) construirea unei pagini de internet 
proprii de prezentare a activita^ii astfel 
incat sa induca in eroare publicul 
utilizator ori sa creeze confuzie cu 
pagina de internet a Registrului, prin 
aspectul general al paginii, prezentare, 
insemne oficiale folosite, denumiri, 
imagini, figuri sau alte caracteristici 
relevante;
h) nerespectarea obliga^iilor privind 
verificarea calitafii de persoana 
interesata a persoanei fizice 
solicitante care completeaza §i 
semneaza formularul de aviz de 
inscriere care solicita inregistrarea 
acestuia in Registru;
i) omisiunea men^iionarii, de catre 
agentul imputernicit, pe toate

e) Nemodificat
la Corpul

Nemodificat.

informajiilor §ia

§iprecum a

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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j) comunicarea de catre operator 
Autoritafii de Supraveghere, de indata 
ce ia cuno^tin^a, a oricaror modificari 
ale elementelor prevazute la art. 22;
k) transmiterea de catre operator a unui 
raport al activitafii agentului 
imputernicit, in termen de 30 de zile de 
la incetarea activital:ii acestuia;
l) pastrarea formularului de aviz de 
mscriere, a tuturor documentelor care 
mso^esc acest formular, a registrului 
general f:inut corespunzator 
prevederilor din regulament, precum
a coresponden^ei aferente desfa§urarii 
activita^ii de operare in Registru, in 
condijiile Legii Arhivelor Najionale nr. 
16/1996. republicata;
m) verificarea calita^ii de persoana
interesata a persoanei fizice solicitante 
care completeaza semneaza
formularul de aviz de inscriere §i care 
solicita inregistrarea acestuia in 
Registru;
n) respectarea programului de 
funcl;ionare a Registrului;
o) comunicarea de catre operator 
Autorita5:ii de Supraveghere, in 
termenele prevazute de regulament, a 
listei cu inregistrarile preluate eronat in 
sistemul de administrare a informa^iei 
din cauze tehnice;
p) refuzarea documentelor de transfer 
electronic de date (TED) care nu sunt

documentele emise, a calitafii de 
agent imputernicit, precum §i a 
numelui/denumirii operatorului care 1- 
a imputernicit;
j] nerespectarea obligajiilor privind 
pastrarea formularului de aviz de 
inscriere, a tuturor documentelor care 
inso^esc acest formular, a registrului 
general
prevederilor din regulament, precum §1 
a corespondenl;ei aferente desfa^urarii 
activita^ii de operare in Registru, in 
cond4iile Legii Arhivelor Na^ionale nr. 
16/1996, republicata.

Nemodificat.

corespunzatorJinut
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semnate cu semnatura electronica 
calificata bazata pe un certificat calificat 
valabil sau nu au con^inutul acceptat de 
Registry atunci cand este posibil, 
in^tiinfarea solicitantului respectiv cu 
privire la documentele TED refuzate 
explicarea refuzului.

(2)Autoritatea de Supraveghere poate 
aplica operatorilor sau birourilor 
teritoriale proprii ori agenJ:ilor 
imputernici{;i ai acestora, m raport cu 
gravitatea
urmatoarele sancfiuni:

(2) Autoritatea de Supraveghere poate 
aplica operatorilor sau birourilor 
teritoriale proprii ori agenjilor 
imputernicifi ai acestora, in raport cu 
gravitatea
urmatoarele sanc5;iuni:

Nemodificat

abaterii savar§ite,savar^ite, abaterii

a) avertisment scris;
b) suspendarea dreptului de a efectua 
inscrieri in Registry pe o durata de la 
15 zile la un an;
c) revocarea dreptului de a efectua 
inscrieri in Registru.

a) avertisment scris;
b) suspendarea autorizarii §i a dreptului 
de a efectua inscrieri in Registru pe o 
durata de la 10 zile la §ase luni;
c) revocarea autorizarii.

(3)Constatarea abaterilor disciplinare 
se efectueaza de catre personalul de 
specialitate 
Supraveghere, in urma unei cercetari 
prealabile. In cazul in care este necesar, 
personalul de specialitate al Autorita^ii 
de Supraveghere se va deplasa la sediul 
operatorului 
imputernicit cercetat, impreuna cu 
directorul de Registru. In urma

(3) Constatarea abaterilor disciplinare se 
efectueaza de catre Autoritatea de 
Supraveghere, in urma unei cercetari 
prealabile, la care participa §i directorul 
de Registru al operatorului autorizat in 
cazul in care este necesar, cercetarea se 
poate desfa^ura §i la sediul 
operatorului/agentului cercetat

Nemodificat

al Autoritajii de

al agentuluisau
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deplasarii la sediul operatorului sau al 
agentului se va intocmi un proces- 
verbal in care se vor consemna cele 
constatate care va fi semnat de 
reprezentantul 
Supraveghere §i de directorul de 
Registru pentru operator sau, dupa caz, 
de directorul de Registru ^i de 
reprezentantul agentului imputernicit.

Autoritafii de

(4) Sanctiunile disciplinare 
prevazute la alin.(2) se aplica prin 
ordin al ministrului justitiei.

{4)Sanc5iunile disciplinare prevazute la 
alin. (2] lit b) §i c] se aplica prin ordin 
al ministrului justitiei, care poate fi 
atacat la instanfa de contencios 
administrativ competenta, potrivit legii.

(4) La finalizar-ea-eercetafli se intocme^te 
un proces-verbal in care-se consemneaza
cele constatate gi punctul de vedere al
operatorului/agcntului corcctat, semnat
4e--- reprezentantul—Autorita^i-----de

Registru $i 
reprezentantul —agentului—imputernicit,
daca este cazut.

Supraveghere,

(5] Impotriva sancfiunii disciplinare 
aplicate se poate face plangere, in 
termen de 15 zile de la comunicare, 
care se solutioneaza de Autoritatea de 
Supraveghere in termen de 30 de zile 
de la data inregistrarii. Sanctiunile 
disciplinare aplicate pot fi atacate si 
direct la instanja de contencios 
administrativ competenta, potrivit 
legii."

(5) Impotriva sanctiunii disciplinare 
aplicate se poate face plangere, in 
termen de 15 zile de la comunicare, 
care se solutioneaza de Autoritatea de 
Supraveghere in termen de 30 de zile 
de la data inregistrarii. Sanctiunile 
disciplinare aplicate pot fi atacate si 
direct la instanta de contencios 
administrativ competenta, potrivit 
legii."

(5)Sanctiunea disciplinara prevazuta la 
alin. (2) lit a) se aplica prin decizie a 
conducatorului compartimentului de 
specialitate al Autoritatii de 
Supraveghere.

(6)Impotriva sanctiunii disciplinare 
aplicate potrivit alin. (5) se poate face 
plangere in termen de 15 zile de la
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comunicare.
(7}Plangerea prevazuta la alin. (6] se 
rezolva in termen de 30 de zile de la 
data mregistrarii de catre ministrul 
justi^iei sau de un imputernicit anume 
desemnat de acesta. Hotararea 
ministrului justi^iei poate fi atacata la 
instanja de contendos administrativ 
competenta, potrivit legii.

28 Pentru motivele 
de la pet 6

Se eliminaArt. 2
In termen de 10 zile de la intrarea m 
vigoare a prezentei legi, Guvernul va 
adopta, prin hotarare, modificarile 
necesare pentru organizarea si 
functionarea Ministerului Finantelor 
Publice si a Ministerului Justitiel.

29 Pentru motivele 
de la pet 6

Art 3
In termen de 30 de zile de la intrarea in 
vigoare a prezentei legi, RegulamentuI 
de organizare si funetionare al 
Autoritatii de supraveghere, aprobat 
prin ordin al ministrului finantelor 
publiee, se publica in Monitorul Ofieial 
al Romaniei, Partea I.

"Art II
in termen de 30 de zile de la intrarea 
in vigoare a prezentei legi, 
regulamentul de organizare si 
funetionare al Ministerului Justitiei, 
aprobat prin ordinal ministrului 
justitiei 120/C/2011, se va modifica, 
in mod corespunzdtor, pentru 
punerea in aplicare a dispozitiilor 
prezentei legi referitoare la 
organizarea si functionarea 
Autoritatii de Supraveghere."

Pentru motivele 
de la pet 6

30 Se eliminaArt. 4
in termen de 10 de zile de la publiearea 
Regulamentului de organizare si
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functionare al Autoritatii de 
supraveghere, prin ordin comun a! 
ministrului Finantelor Publice si 
ministrului justitiei se stabilesc 
masurile administrative pentru 
transferul catre Autoritatea de 
Supraveghere a Registrului National de 
Publicitate Mobiliara a paginii de 
internet, precum si a documentelor, 
datelor si informatiilor privind 
Registrul detinute de Ministerul 
Justitiei.

Conf. avizului CL 

Se preia textul 
eliminat de la art. 
34 si se elimina 
textul ramas fara 
obiect, din 
dispozitiile 
tranzitorii ale 
legii aflate in 
vigoare.

31 Art. 5
Termenele prevazute la art. 42 din 
Legea privind Registrul National de 
Publicitate Mobiliara si pentru 
abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 
89/2000 privind unele masuri pentru 
autorizarea operatorilor §i efectuarea 
inscrierilor in Arhiva Electronica de 
Garantii Reale Mobiliare raman 
valabile, Ministerul Justitiei predand 
Ministerului Finantelor Publice si 
Autoritatii de supraveghere lucrarile 
efectuate in aplicarea dispozitiilor 
mentionatului articol in faza in care se 
afla la momentul predarii.

Art III
In termen de 30 de zile de la intrarea in 
vigoare a prezentei legi, Autoritatea de 
Supraveghere, 
ministrului justitiei, va adopta 
procedura pentru reactivarea avizului 
stins din eroare si indisponibilizarea in 
Registru a bunurilor pe perioada 
analizei cererii de reactivare.

ordin alprin

Conf. avizului CL32 Art. IV
Dispozitiile prevazute la art 1, pet 13 
si 14 intra in vigoare in termen de 60 
de zile de la data publicarii in

Art. 6
Prezenta lege intra in vigoare la 3 zile 
de la data publicarii in Monitorul Oficial 
al Romaniei, cu exceptia dispozitiilor
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Monitorul Oficial al Romdniei a 
prezentei legi.

prevazute ia art. 1, pet. 13 si 14 care 
intra in vigoare m termen de 30 de zile 
de la publicare.

Conf. avizului CL33 Art V
In termen de 45 de zile de la intrarea m 
vigoare a prezentei legi, Legea nr. 
297/2018 privind Registrul National de 
Publicitate Mobiliara si pentru 
abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 
89/2000 privind unele masuri pentru 
autorizarea operatorilor si efectuarea 
inscrierilor in Arhiva Electronica de 
Garantii
modificarile si completarile aduse 
prin prezenta lege, va fi republicata 
in Monitorul Oficial al Romdniei, 
Partea I, dandu-se textelor o noua 
numerotare.

Art. 7
In termen de 60 de zile de la intrarea m 
vigoare a prezentei ordonante de 
urgenta, Legea nr. 297/2018 privind 
Registrul National de Publicitate 
Mobiliara si pentru abrogarea 
Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 
privind unele masuri pentru 
autorizarea operatorilor si efectuarea 
inscrierilor in Arhiva Electronica de 
Garantii Reale Mobiliare se republica cu 
titiul prevazut de prezenta lege, dandu- 
se textelor o noua numerotare, dupa 
caz.

Reale Mobiliare cu
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