
ijhl I

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR

LEGE

pentru modificarea Legii cadastrului publicitafii 

imobiliare nr. 7/1996

Camera Deputafilor adopta prezentul proiect de lege.

Art. I. - Legea cadastrului §i publicitatii imobiliare nr. 7/1996, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 720 din 24 

septembrie 2015, cu modificarile §i completarile ulterioare, se modifica 

§i va avea urmatorul cuprins:
1. Alineatele (2^) §i (2^) ale articolului 3 se modifica §i vor 

avea urmatorul cuprins:
„(2’) Directorul oficiului teritorial este numit, concediat sau 

revocat din functie, in conditiile prezentei legi, prin ordin al directorului 

general al Agen^iei Nationale, contractul individual de munca al acestuia 

fiind incheiat pe perioada nedeterminata.
(2^) Concedierea sau revocarea din func^ie a directorului 

oficiului teritorial, dispusa, in conditiile prezentei legi, prin ordinul 

prevazut la alin. (2’), reprezinta un caz de incetare de drept a 

contractului individual de munca. Fac exceptie persoanele incadrate prin 

concurs pe un post in cadrul oficiului teritorial, anterior preluarii la 

Agen^ia Nationals, care pot opta pentru incadrarea pe o functie de 

executie vacanta in cadrul oficiului teritorial, daca persoana indepline§te 

conditiile prevazute de lege pentru ocuparea respective! func^ii.”
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2. Alineatele (30) §i (34^) ale articolului 9 se modifica §i vor 

avea urmatorul cuprins:
„(30) Agentia Nationala cofinan(eaza lucrarile de inregistrare 

sistematica initiate de unita(ile administrativ-teritoriale in condi(iile 

alin. (29) intr-un cuantum de maximum 60 lei + TV A/carte funciara, cu 

excep(ia terenurilor situate in zone cu forme de relief ce au categorii 

ridicate de dificultate prevazute de Instruc(iunile de aplicare a Normelor 

de timp pentru opera(iile necesare realizarii lucrarilor de specialitate in 

cadrul Centrului National de Cartografie, aprobate prin ordin al 

directorului general al Agen(iei Na^ionale, caz in care acest cuantum se 

majoreaza cu coeficientul de 1,4 §i, ulterior, proportional cu coeficientii 

aferenti categoriilor de dificultate. Lista unitatilor administrativ- 

teritoriale, precum §i coeficientii corespunzMori se aproba ca anexa la 

acest ordin.
(34^) Agentia Nationala fman^eaza lucrarile de inregistrare 

sistematica initiate de unita^ile administrativ-teritoriale in conditiile 

alin. (34') §i (34^) intr-un cuantum de maximum 60 lei + TV A/carte 

funciara, cu exceptia terenurilor situate in zone cu forme de relief ce au 

categorii ridicate de dificultate prevazute de Instructiunile de aplicare a 

Normelor de timp pentru opera(iile necesare realizarii lucrarilor de 

specialitate in cadrul Centrului National de Cartografie, aprobate prin 

ordin al directorului general al Agen^iei Nationale, caz in care acest 

cuantum se majoreaza cu coeficientul de 1,4 §i, ulterior, proportional cu 

coeficientii aferenti categoriilor de dificultate.Lista unitatilor 

administrativ-teritoriale, precum §i coeficientii corespunzatori se aproba 

ca anexa la acest ordin.”

Art.II - Dispozitiile articolului 9 alineatele (30) §i (34^) din 

Legea cadastrului §i publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, sunt aplicabile contractelor de 

prestari servicii incheiate dupa data de 1 ianuarie 2020.
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Acest protect de lege a fost adoptat de Camera Deputafilor 

in §edinfa din 27 noiembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 

alin. (2) din Constitutia Romdniei, republicatd.

PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ION-MARCEL CIOLACU


