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PARLAMENTUL ROMANIEI 

CAMERA DEPUTAJILOR 

LEGE 

privind modificarea şi completarea Legii cadastruluă şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996 

Camera Deputatilor adoptă prezentul proiect de loge. 

Articol unic. — Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr. 7/1996, republicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 
24 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează; 

1. La articolul 9, alineatul (28), după litera d) se introduce o 
nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins: 

„e) Plata serviciilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţii 
administrativ-teritoriale se stabileştc la un preţ unitar pe hectar. În cazul 
imobilelor cu proprietari neindentificaţi se achită 10% din preţul unitar pe 
hectar." 

2. La articolul 9, alineatul (29) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(29) In cadrul Programului nalional de cadastru şi carte funciară se 
cofmanlează lucrările de înregistrare sistematică, precum şi lucrările de 
întocmire a planurilor parcelarc, co vor fi coordonate de către comisiile locale 
de restituire a proprietăţilor funciare în vederea înscrierii din oficiu a titlurilor 
de proprietate emise in baza legilor de restituire ă proprietăţilor funciare în 
confoiinitate cu art. 40 alin. (4), iniţiate ca uiinare a contractării acestora de 
către unitălile administrativ-teritoriale, valoarea cofmanţării fund in 
cuantumul prevăzut la alt. (345)." 
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3. La articolul 9, alineatul (30) se modilică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(30) De la data intrării în vigoare a prezentei legi; la sumele 
prevăzute la aim . (29) şi aim . (345), cc se decontează de Agenţia Naţională 

de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru cofinanţarea lucrărilor de 
întocmire a planurilor parcelare, cc vor fi coordonate de către comisiile 
locale de restituire a proprietăţilor funciare în vederea înscrierii din oficiu 
a titlurilor de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietăţilor 

funciare în confonnitate cu art. 40 aim . (4), cofmanţarea sau fmanţarea 
lucrărilor de înregistrare sistematică, contractate de unităţile administrativ- 
teritoriale, se adaugă taxa pe valoarea adăugată." 

4. La articolul 9, alineatul (32) se modiiică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(32) Plata destinată cofmanţării prevăzute la. aim . (29) se face de 
către Agenţia Naţională, în limita bugetului aprobat, ulterior fmalizării 
înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral sau lucrărilor de 
întocmire a planurilor parcelare la nivel de tarla, conform unei proceduri 
stabilite prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al 
Agenţiei Naţionale." 

5. La articolul. 9, alineatul (345) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(345) Agentia Naţională finan(ează lucrările de înregistrare 
sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale în condiţiile alin. (341) 
şi (342) într-un cuantum de maximum 84 lei + TVA/carte funciară, la care se 
adaugă coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcţie 

de relief şi, după caz, coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate ale 
terenurilor în funcţie de gradul de acoperire prevăzuţi în anexele la Noiniele 
de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul 
Centrului Na(ional de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general 
al Agenţiei Naţionale. Lista unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi 

coeficienţii corespunzători se aprobă ca anexă la aceste norme. Imobilelor 
situate In zoneie de aplicare â Decretului-iege rir. 115/1938 pentru unificarea 
dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, in'. 95 din 27 aprilie 1938, li se aplică suplimentar şi un 
coeficient de 1,4." 
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Acest pro iect de lege a fort adoptat de Camera Deputaţilor 

în şedin;a din 28 iulie 2020, Cu respectarea prevederilor art. 76 alias. (2) 
din Constituţia României, republicată. 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR 
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