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PARLAMENTUL ROMANIEI

SEN AT

LEGE

pentru modiflcarea art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil §i 
pentru completarea art.41 din Legea nr.7/1996 a cadastruiui $i a publicitatii

imobiliare

Senatul adopta prezentul protect de lege

Art.I.- La art.930 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu 

modificarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.505 

din 15 iulie 2011, alin.(l) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

Art.930 aiin.(l) Dreptul de proprietate asupra unui imobil §i 
dezmembramintele sale pot fi inscrise in cartea funciara, in temeiul uzucapiunii, in 

folosul celui care 1-a posedat timp de 5 ani, daca:
a) proprietarul inscris in cartea funciara a decedat ori, dupa caz, §i-a

incetat existeiifa;
b) a fost inscrisa in cartea funciara declara^ia de renun^are la

proprietate;
c) imobilul nu era inscris in nicio carte funciara.

Art.II.- Legea nr.7/1996 a cadastruiui §i a publicitalii imobiliare, republicata, 
cu modificarile §i completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.720 din 24 septembrie 2015, se modifica §i se completeaza 

§i va avea urmatorul cuprins:
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Art.l3 alin.(7) In cazurile in care s-a notat posesia in cartea mnciara dreptul 
de proprietate va putea fi intabulat:

a) din oficiu la implinirea unui termen de 3 luni de la momentul 
notarii in cartea flinciara, §i a publicitatii, daca nu a fost notat nici un litigiu prin 

care se contesta inscrierile din cartea flinciara;
b) la cererea succesorilor posesorului, in baza actului de proprietate, 

ca urmare a dobandirii dreptului de mo§tenitor prin oricare dintre modalitatile 

prevazute de lege;
c) la cererea beneficiarului reconstituirii dreptului de proprietate sau 

al succesorilor sai, daca dejin proces verbal de punere in posesie.

Art.41
Alin,(ll) Notarea posesiei poate fi solicitata §i de catre persoanele fizice a 

caror posesie &a titlu asupra terenurilor a fost inscrisa timp de 5 ani in Registrul 
Agricol, potrivit dispozifiilor Ordonanfei nr.28/2008 privind registrul agricol, sub 

condifia prezentarii inscrisurilor prevazute de alin.(8), precum §i a identificarii 
imobilului §i a posesorului in Registrul Agricol de^inut in format digital.

Alin.(12) Pentru efectuarea inscrierilor prev^te de alin.(lO), se va prezenta 

o adeverin^a prin care se atesta ca imobilul este inregistrat in registrul agricol, 
eliberat de unitatea administrativ-teritoriala in raza careia este amplasat imobilul, 
care este obligatoriu sa men^ioneze numele posesorului, suprafaja imobilului, 
denumirea parcelei §i a tarialei/solei sau denumirea locului, potrivit 
toponimiei/denumirii specifice zonei respective, numarul topografic al acesteia, 
dupa caz, precum §i durata posesiei.

Alin.(13) Dreptul de proprietate asupra imobilelor pentru care s-a notat 
posesia potrivit alin.(ll), va putea fi intabulat ulterior, in termenul §i condi^iile 

art.l3 alin.(7).

Alin.(14) In cazul in care posesorului imobilului inscris in Registrul Agricol 
i-a fost eliberat proces-verbal de punere in posesie ^i hot^are a comisiei judejene 

de fond funciar privind validarea dreptului de proprietate, conform prevederilor 

Legii fondului funciar nr. 18/1991. republicata, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, dreptul de proprietate se va inscrie provizoriu in favoarea acestuia, 
intabularea definitiva a dreptului de proprietate urmand a se efectua in baza titlului 
de proprietate.



3

Art.III.- In aplicarea prezentei legi se instituie obligativitatea introducerii 
tuturor datelor existente in format analog in registrele agricole de la nivelul 
unita^ilor administrativ-teritoriale, in Registrul agricol national, prevent de art.l 
alin.(l^) din Ordonan^a guvemului nr.28/2008 privind registrul agricol, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, pana la data de 1 ianuarie 2021.
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Acest proiect de lege se considera adoptat de Senat in forma inifiala, in 

condi|iile articolului 75 alineatul (2) teza a 111-a din Constitufia Romaniei, 
republicata.
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