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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea §i completarea Legii nr. 297/2018 privind 

Registrul National de Publicitate Mobiliara pentru abrogarea 

Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru 

autorizarea operatorilor §i efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica 

de Garantii Reale Mobiliare

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 297/2018 privind Registrul National de 

Publicitate Mobiliara pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 

privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor 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 §i 
se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„LEGE

privindpublicitatea mobiliara”

2. La articolul 2, partea introductiva a alineatului (1) se 

modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. - (1) Nu poate efectua inregistrarea formularelor de aviz de 

inscriere in Registru operatorul/agentul autorizat care este parte in 

contractul/operatiunile asimilat(e) care st^stau la baza inscrierii sau in avizul 
de inscriere, dupa cum urmeaza:”
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3. La articolul 2, dupa alineatui (3) se introduce un nou alineat, 
alineatul. (4), cu urmatorul cuprins:

„(4) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) si (2), se sanctioneaza cu 

retragerea autorizarii operatorului/a acordului la imputernicire a agentului 
respectiv.”

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

„(3) Inscrisurile sub semnatura privata care, potrivit legii, sunt 
valabil incheiate si au caracter de titlu executoriu, pot fi puse in executare 

numai sub conditia inscrierii in Registru ”

cuprins:

5. Articolul 5 se modifica §i 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.
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(2) Atributiile Ministerului Justitiei, in calitate de Autoritate de 

Supraveghere, se exercita printr-un compartiment distinct cu atributii privind 

exclusiv Registrul National de Publicitate Mobiliara, aflat in coordonarea 

directa a ministrului justitiei.
(3) Autoritatea de Supraveghere exercita urmatoarele atributii;
a) analizeaza solicitarile operatorilor in vederea autorizarii pentru 

efectuarea inscrierilor in Registru;
b) supravegheaza activitatea de operare in Registru desfa^urata de 

catre operator! ^i agenfii imputernicifi ai acestora;
c) administreaza §i intrefine sistemul computerizat al Registrului 

compus din doua sau mai multe servere independente, situate in locuri 
diferite §i conectate intre ele;

d) controleaza activitatea operatorilor §i a agenfilor imputemicifi ai 
acestora, precum ^i funcfionarea Registrului, in vederea asigurarii respectarii 
dispozifiilor legale in vigoare;

e) examineaza orice plangere primita referitoare la nerespectarea de 

catre operatori, directorii de Registru sau de agenfii imputernicifi ai 
operatorilor a dispozifiilor legale ^i dispune masurile corespunzatoare pentru 

remedierea situafiei, potrivit dispozifiilor prezentei legi §i ale regulamentului;
f) supravegheaza desfasurarea activitatii operatorilor si agentilor 

imputerniciti ai acestora in conformitate cu regulile de concurenta si 
sesizeaza Consiliul Concurentei cu privire la incalcarea acestora;
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g) in cazul constatarii incalcarii condi|iilor prevazute de prezenta 

lege, pe baza de probe pentru motive temeinice, dispune, dupa caz, 
suspendarea sau revocarea autorizarii unui operator sau a unui agent 
imputernicit;

h) coopereaza cu Corpul Operatorilor, precum si, nemijlocit, cu 

operatorii si agentii imputerniciti ai acestora, in scopul imbunatatirii 
calitatilor si performantelor tehnice, a administrarii si functionarii 
Registrului, precum si a relatiei dintre Registry si terminalele care il 
deservesc;

i) asigura, in condi^iile legii, accesul publicului la informa^iile 

inscrise in Registru, cu respectarea normelor privind protec^ia datelor cu 

caracter personal;
j) ia, cu caracter temporar, masurile care se impun in cazul in care 

modalitatile tehnice de a accesa Registrul, folosite de public, de Corpul 

Operatorilor, de operator! sau agentii imputerniciti ai acestora, ar conduce la 

perturbarea functionarii Registrului si la ingreunarea substantiala a realizarii 
scopului pentru care acesta a fost creat.”

6. Articolul 6 se modifica va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6.-(1) Pentru exercitarea atribu^iilor Autoritatii de 

Supraveghere se emit ordine ale ministrului justitiei.
A

(2) In conditiile prezentei legi, ordinele ministrului justitiei sunt acte 

administrative si pot fi atacate de partea interesata in conditiile Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, procedura prealabila nefiind obligatorie.”

7. Articolul 7 se modifica ^i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. - Calitatea de operator autorizat se dobande^te in conditiile 

prevazute de prezenta lege.”

8. Articolul 8 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. - (1) Pot sa efectueze inregistrarea avizelor de inscriere §i 

sa certiflce cautarile in Registru doar operatorii de drept, operatorii autorizati, 
agentii imputerniciti ai acestora §i Corpul Operatorilor, in conditiile 

prevazute in prezenta lege.



4

(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.
(3) Corpul Operatorilor efectueaza certificarea caut^ilor in Registru 

5i 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.”

9. Articolul 14 se modifica va avea urmatorul cuprins:
„Art.l4. - (1) 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 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.
(3) Corpul Operatorilor isi desfasoara activitatea potrivit 

urmatoarelor reguli:
a) Adunarea generala a Corpului Operatorilor se constituie din cate 

un reprezentant al fiecarui operator autorizat;
b) Adunarea generala este legal constituita in prezenta majoritatii 

membrilor Corpului Operatorilor; daca la prima convocare conditia de 

prezenta nu este indeplinita, se face o noua convocare pentru un termen de 

cel mult doua zile lucratoare de la prima convocare; la a doua convocare, 
Adunarea generala este legal constituita in prezenta a cel putin doi membri;

c) fiecare operator are un vot in adoptarea hotararilor Adunarii 

generale; hotararile Adunarii generate se adopta cu votul majoritatii 
membrilor prezenti, cu exceptiile prevazute de prezenta lege;

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;
f) Hotararile Adunarii generale se publica, in termen de 3 zile de la 

adoptare, pe pagina de internet a Corpului Operatorilor.
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(4) Corpul Operatorilor se organizeaza si functioneaza potrivit 
propriului statut, care include dispozitiile prevazute la alin. (3).

(5) Corpul Operatorilor propune Autoritatii de Supraveghere reguli 

pentru organizarea activitatii de publicitate mobiliara, precum si pentru 

administrarea si organizarea Registrului.
(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.
(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.”

10. Articolul 16 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
A

Art. 16 - (1) Inregistrarea formularelor de aviz de inscriere care 

presupun verificarea documentelor care stau la baza inscrierii se va efectua,
in mod exclusiv si gratuit, de catre Corpul Operatorilor.

(2) In exercitarea atributiilor prevazute 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 executare privind incetarea executarii pe 

baza hotararii instantei judecatoresti;
c) formularul de aviz de preluare privind anularea preluMi bunului 

ipotecat in contul creantei pe baza hotararii judecatoresti;
d) formularele de aviz de inscriere transmise de organele judiciare

penale.”
(3) Formularele care necesita efectuarea verificarilor potrivit alin. 

(2) se inregistreaza dupa urmatoarea procedural
a) dupa primirea solicit^ii de inscriere §i verificarea documentelor 

se completeaza formularul corespunzator ^i se va transmite solicitantului 

pentru a fi semnat;
b) solicitantul returneaza formularul semnat, in doua exemplare, 

pentru a fi inregistrat in Registru;
c) 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
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electronica calificata, cu mentionarea num^ului §i date! inregistrarii 
formularului, precum a numarului de identificare a mscrierii.

11. La articolul 21, alineatele (1) §i (2) se modiflca §i vor avea 

urmatorul cuprins:
21. - (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.
(2) Ordinul ministrului justitiei de suspendare a autorizatiei de 

functionare se publica la data emiterii pe pagina de internet a Ministerului 
Justitiei si produce efecte incepand cu aceasta data.”

12. Articolul 26 se modiflca §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 26. - (1) Pentru ob^inerea autorizatiei §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 desei'vit de un agent imputernicit de catre 

acesta pentru a opera direct in Registru.”

13. Articolul 27 se modiOca §i va avea urmatorul cuprins:
„Art. 27. - (1) Solicitantii serviciilor de inregistrare in Registru a 

avizelor de inscriere achita o taxa de 40 lei pentru fiecare aviz de ipoteca 

initial.
(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 avizului de ipoteca initial;
d) 30 lei pentru avizul de cesiune a creantei 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 mentinere a ipotecii;
h) 30 lei pentru avizul de executare a bunului ipotecat;
i) 30 lei pentru avizul de preluare in contul creantei;
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j) 60 lei pentru avizul de cesiune a ipotecii;
k) 60 lei pentru avizul de schimbare a rangului ipotecilor;
l) 40 lei pentru avizul de transformare.
(3) Solicitan^ii serviciilor de mregistrare 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 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;
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) 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 achita urmatoarele taxe:
a) 40 lei pentru avizul modificator al avizului specific initial;
b) 30 lei pentru avizul de prelungire a avizului specific initial;
c) 30 lei pentru avizul de stingere a avizului specific initial;
d) 30 lei pentru avizul de nulitate a avizului specific initial.
(7) Solicitanfii serviciilor de inregistrare in Registru a avizelor de 

inscriere achita o taxa de 40 lei pentru fiecare aviz de ipoteca initial - creanfe 

securitizate.
(8) Pentru celelalte avize de ipoteca - creanfe securitizate solicitanfii 

achita urmatoarele taxe:
a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului de ipoteca initial - 

creanfe securitizate;
b) 30 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - creanje securitizate;
c) 30 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - creanfe securitizate;
d) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial - 

creanfe securitizate;
e) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipoteca initial - 

creanfe securitizate;
f) 20 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial - 

creanfe securitizate.
(9) Solicitanfii serviciilor de inregistrare in Registru a avizelor de 

inscriere achita o taxa de 40 lei pentru fiecare aviz de ipoteca initial - 

obligafiuni ipotecare.
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(10) Pentru celelalte avize de ipoteca - obliga^iuni ipotecare se 

achita urmatoarele taxe:
a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului de ipoteca initial - 

obliga|iuni 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 initial - 

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 - 

obliga^iuni ipotecare.
(11) Pentru orice alte avize necesare mscrierii 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.
(12) Pentru obfinerea informa^iilor certificate ale inregistrarilor in 

Registru solicitanfii achita o taxa de 30 de lei pentru fiecare inregistrare.
(13) Pentru avizele de reactivare a avizului inifial, indiferent de tip, 

nu se plate^te taxa.”

14. La articolul 28, alineatele (2), (3) §i (5) se modiflca vor 

avea urmatorul cuprins:
„(2) O cota de 15% din sumele realizate din taxele stabilite la

art.26 si 27 se constituie ca fond special la dispozitia Ministerului Justitiei si 
se utilizeaza de catre Autoritatea de Supraveghere exclusiv pentru 

organizarea si functionarea RNPM.
(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 justitiei.

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



9

15. Articolul 29 se modifica va avea urmatorul cuprins:
„Art- 29. - Modul de incasare si de plata a sumelor prevazute la art. 

26 si 27 se stabilesc prin instructiuni aprobate prin ordin al ministrului 

justitiei.”

16. La articolul 31, alineatul (4) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
In vederea asigurarii unui cadru concurential pe piata, 

nivelul minim al tarifelor percepute de operatori pentru furnizarea serviciilor 

de mscriere 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 mscriere.”

„(4)

17. La articolul 34, alineatele (8) §i (13) se modifica §i vor avea 

urmatorul cuprins:
„(8) Reprezentantul 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.

(13) La sesizarea oricarei persoane interesate sau din oficiu, in 

termen de cel mult doua zile lucratoare 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 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 defmitiva.”

18. Articolul 39 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
„Art.

operatorilor/agentilor autorizati:
(1) Constituie abateri disciplinare ale39.
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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 privind concurenta stabilite prin acte 

normative si administrative specifice;
d) perturbarea funclionarii Registrului si a accesarii legale a 

acestuia de catre persoanele indreptatite;
e) neachitarea taxelor aferente inregistrarilor efectuate in Registru la 

termenele stabilite pentru indeplinirea acestor obligalii;
f) refuzul sau intarzierea in furnizarea catre Autoritatea de 

Supraveghere, in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii, a 

informaliilor ^i 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 obligatiilor privind verificarea calitatii de persoana 

interesata a persoanei fizice solicitante care completeaza §i semneaza 

formularul de aviz de inscriere §i care solicita inregistrarea acestuia in 

Registru;
i) omisiunea mentionarii, de catre agentul imputernicit, pe toate 

documentele emise, a calita^ii de agent imputernicit, precum §i a 

numelui/denumirii operatorului care 1-a imputernicit;
j) nerespectarea obligatiilor privind pastrarea formularului de aviz 

de inscriere, a tuturor documentelor care insotesc acest formular, a registrului 
general \inut corespunzator prevederilor din regulament, precum §i a 

corespondentei aferente desfa§urarii activitatii de operare in Registru, in 

conditiile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare.
(2) Autoritatea de Supraveghere poate aplica operatorilor sau 

birourilor teritoriale proprii ori agentilor imputerniciti ai acestora, in raport cu 

gravitatea abaterii savar^ite, urmatoarele sanctiuni: 
a) avertisment scris;
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b) suspendarea autorizarii a dreptului de a efectua mscrieri in 

Registru pe o durata de la 10 zile la §ase luni;
c) revocarea autorizarii.
(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.

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

al ministrului justitiei.
(5) Impotriva sancjiunii 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 instanfa de contencios 

administrativ competenta, potrivit legii.”

Art. II. - In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a 

prezentei legi, regulamentul de organizare si functionare al Ministerului 
Justitiei, aprobat prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 120/C/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului 

Justitiei, se va modifica, in mod corespunzator, pentru punerea in aplicare a 

dispozitiilor prezentei legi referitoare la organizarea si functionarea 

Autoritatii de Supraveghere.

A

Art. III. - In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a 

prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere, prin ordin al ministrului justitiei, 
va adopta procedura pentru reactivarea avizului stins din eroare si 
indisponibilizarea in Registru a bunurilor pe perioada analizei cererii de 

reactivare.

Art. IV. - Dispozitiile prevazute la art. I, pet. 12 si 13 intra in 

vigoare in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, a prezentei legi.

A

Art. V. - In termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei 
legi, Legea nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara
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* pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri 

pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electroiiica 

de Garaiitii Reale Mobiliare, cu modificarile coiiipletarile aduse priii 
prezenta lege, va fi republicata m Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
dandu-se textelor o noua nuinerotare. . -
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Aceastd lege a fast adoptatd de Parlamentul Romdniei, in 

condifiile art. 147 alin., (2), cu respectarea prevederilor art. 75 §i ale 

art. 76 alin. (2) din Constitufia Romdniei, republicatd.
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