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Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunita^i §i validari

Nr. XIX/ 229/ 2020 
/J. {C'. 2?^

RAPORT

Asupra Propunerii legislative pentru modificarea $i completarea Legii cadastrului §\ a 
publicitafii imobiliare nr.7/1996, precum $i pentru modificarea art.121 din Legea

fondului funciar nr.18/1991

In conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile completarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitap §i 
validari, prin adresa nr. L522/2020, a fost sesizata de Biroul permanent al Senatului in 
vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru modificarea 
§i completarea Legii cadastrului §i a publicitafii imobiliare nr.7/1996, precum §i pentru 
modificarea art.121 din Legea fondului funciar nr.18/1991, avand ca iniliatori: Caracota 
lancu - senator PNL; Tanczos Bama - senator UDMR; Benedek Zacharie - deputat UDMR; 
Calista Mara-Daniela - deputat PNL; Culeafa Mihai - deputat PNL; Cup§a loan - deputat 
PNL; Dobre Victor Paul - deputat PNL; Fador Angelica - deputat PNL; Gheorghe Tinel - 
deputat PNL; Leoreanu Lauren^iu-Dan - deputat PNL; Roman Florin-Claudiu - deputat PNL; 
Seres Denes - deputat UDMR; §tirbu Gigel-Sorinel - deputat PNL; Varga Vasile - deputat 
PNL.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislative, cu observatii §i
propunen.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare modificarea §i completarea Legii 
cadastrului §i publicitetii imobiliare nr. 7/1996, republicate, cu modificerile si completarile 
ulterioare, precum §i modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicate, 
cu modificerile si completarile ulterioare, in vederea imbunetetirii activitetii Agentiei 
Nationale de Cadastru §i Publicitate Imobiliare.

Comisia juridice, in §edinta din 30 septembrie 2020, a analizat propunerea legislative §i 
a hoterat se adopte, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenfi, un raport de admitere, 
cu amendamentele admise, cuprinse in anexa care face parte integrante din raport.

Prin continutul seu normativ, propunerea legislative face parte din categoria legilor 
organice, iar Senatul, in aplicarea dispozitiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentaie, este 
prime Camere sesizate.
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Supunem prezentul raport la initiativa legislativa inregistrata cu adresa L522/2020 
votului plenului Senatului, s|5re\iQzbatere si adoptare.

i^icepre§^ii (setar,

Senator Icaiitei Senator Carmen Dianiela DanI|

Intocmit, consilier Camelia Ene
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Anexa la raportul nr. XIX/ 229/ 2020
Amendamente admise

la Propunerea legislativa pentru modificarea completarea Legii cadastrului a publicitatii imobiliare nr.7/1996, precum pentru
modificarea art.121 din Legea fondului funciar nr.18/1991

(L522/2020)

Amendamente propuse, motivare, 
precizari
(amendamentele au fast admise prin 
insuprea unor observalii propuneri 
ale Consiliului Legislativ si ale 
Agentiei Nationale de Cadastru si 
Publicitate Imobiliard)

Act normativ in vigoare Propunere legislativa 
L522/2020

Nr.
Crt.

Legea cadastrului ^i a publicitatii 
imobiliare nr. 7/1996

1.

Art I. - Legea cadastrului §i a publicitatii 
imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Parlea I, nr. 720 din 24 
septembrie 2015, cu modificarile §i 
complet^Ie ulterioare, se modifica §i se 
completeaza dupa cum urmeaza:

La art. I, pet. 1, alin. (1) al art. 3 se 
modified si va avea urmdtorul 
euprins:

(se modified alin. (1) al art. 3 din 
Legea nr. 7/1996 in vigoare, nu se 
adaugd un alineat non)

Art. 3. -
1.) La articolul 3, dupa alineatul 

(1) se introduce un alineat nou, alineatul 
(1^), care va avea urmatorul euprins:

„(l') Agentia Naponala de Cadastru §i 
Publicitate Imobiliara, denumita in continuare 
Agentia Nationala, se organizeaza ca institutie

(1) Agentia Nationals de Cadastru §i 
Publicitate Imobiliara, denumita in continuare 

Agentia Na^ionala, se organizeaza ca institute 

publica cu personalitate juridica, in 

subordinea Guvernului §i in coordonarea 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si
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publica cu personalitate juridica, in subordinea 
Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii 
Administratiei, personalul acesteia, precum cel 
al instituliilor subordonate fiind incadrat cu 
contract individual de munca."

Administraliei Publice.

2.
2.) La articolul 3, aiineatele (6) §i (6^) 

(6^) se modifica vor avea urmatorul 
cuprins:
"(6) Pentru indeplinirea obligatiilor sale, Agen^ia 
Nationals acorda gratuit acces on line la seturile 
de date administrate de aceasta si institu^iile sale 
subordonate, in func^ie de disponibilitatea 
datelor in format electronic, notarilor publici, 
persoanelor fizice §i juridice autorizate sa 
efectueze lucr^ de cadastru, geodezie, 
cartografie, expertilor judiciari, institu^iilor §i 
autorita^ilor publice, precum §i altor entitaji 
care indeplinesc un serviciu public, in scopul 
indeplinirii atribu^iilor legale ale acestora, in 
condi^iile stabilite prin ordin al directorului 
general."

2.) La articolul 3, aiineatele (6) 
(6*) §i (6^) se modifica §i vor avea 

urmatorul cuprins:

Art. 3. -

(6) In indeplinirea obligatiilor ce le revin, 
autoritalile publice centrale §i locale, 
instituliile publice, instan|ele judecatore^ti, 
notarii publici, expertii judiciari, persoanele 

autorizate sa realizeze lucrari de cadastru, 
geodezie, cartografie si fotogrammetrie, 
precum si executorii judecatore§ti au acces 

gratuit, direct, permanent, personal sau prin 

reprezentant, la platforma §i serviciile on-line 

ale sistemului integrat de cadastru si carte 

funciara, in condi^iile reglementate prin ordin 

al directorului general al Agentiei 
Nationale.30/06/2016 

fost modificat prin 

urgenla 35/2016

(6*) Prin ordinul directorului general al 
Agentiei Nationale prevazut la alin. (6~) se

"(6) Pentru indeplinirea obligatiilor sale, 
Agenlia Nationals acorda gratuit acces 
on line la seturile de date administrate 
de aceasta si institutiile sale 
subordonate, in flmclie de 
disponibilitatea datelor in format 
electronic, notarilor publici, persoanelor 
fizice §i juridice autorizate sa efectueze 
lucrari de cadastru, geodezie, 
cartografie, experjilor judiciari, 
instituliilor §i autoritatilor publice, 
precum §i altor entitali care indeplinesc 
un serviciu public, in scopul indeplinirii 
atributiilor acestora, in condi^iile 
stabilite prin ordin al directorului 
general al Agenfiei Nationale."

alineatul
Ordonanta

a
"(6') Prin ordin al directorului general al ANCPI 
dreptul de acces se poate revoca, fara un aviz 
prealabil, pentru nerespectarea condipilor in 
baza c^ora a fost acordat accesul la seturile 
de date."

de

(prin preluarea propunerii din avizul
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Consiliului Legislativ)acorda §i se revoca dreptul de acces pentru 

orice alte persoane §i entitati, se stabilesc 

seturile de date, tariful pe unitatea de timp, 
modul §i termenul de plata. Dreptul de acces 

poate fi revocat individual in conditiile 

prevazute de normele tehnice, fara un aviz 

prealabil, §i expira odata cu sfarsitul perioadei 
pentru care a fost achitat tariful.30/06/2016 - 
alineatul a fost introdus prin Ordonan^a de 

urgenla 35/2016.

(6^) Accesul on-line pentru entitatile care au 

atributii specifice, prevazute la alin. (6). este 

permis in vederea consultarii cartii funciare, 
planului cadastral, obtinerii pe cale 

electronica a datelor cadastrale necesare 

intocmirii §i transmiterii, inclusiv pe cale 

electronica, a actelor §i documentaliilor 
cadastrale instrumentate, in vederea inscrierii 
acestora in cartea funciara, precum §i in alte 

situalii reglementate prin ordinul prevent 
la alin. (6).

"(6^) Seturile de date disponibile, forma 
acestora, modalitatea de accesare §i ghidurile 
de utilizare se publica §i se actualizeaza 
permanent pe pagina web a Agen^iei Nalionale 
§i se pot comunica utilizatorilor, dupa caz, prin 
alte mijloace de comunicare."

3.) La articolul 3, alineatul (6^) se
abroga.

3.
Art. 3. -

(6^) Agentia Nationala va asigura pana la
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data de 31 decembrie 2017 punerea in 

aplicare a acestor dispozitii.
4. 4. La articolul 9 alineatul 

(9) se modifica va avea urmatorul 
cuprins:
„(9) Plata certificatelor de mo§tenitor se 
face de catre Agen^ia Nationala conform 
procedurii prevazute la alin. (8), cu 
excep^ia certificatelor de mo§tenitor 
eliberate ulterior implinirii unui termen 
de 2 ani de la data sesiz^i camerei 
notarilor public! de catre primarie sau 
de catre oilciul teritorial, in cazul 
succesiunilor nedezbatute, in vederea 
repartizarii cauzei succesorale notarului 
public competent."

4.) La articolul 9 alineatul (9) se 
modifica §ii va avea urmatorul cuprins:
„(9) Plata certificatelor de mo§tenitor se face de 
catre Agenfia Nafionala conform procedurii 
prev^te la alin. (8), cu excepfia certificatelor 
de mo§tenitor eliberate ulterior implinirii unui 
termen de 2 ani de la data sesizarii camerei 
notarilor public! de catre primarie, in cazul 
succesiunilor nedezbatute, in vederea 
repartizarii cauzei succesorale notamlui public 
competent."

(9) Plata certificatelor de 

mostenitor se face de catre Agenda 

Nafionala conform procedurii prevazute 

la alin. (8). cu exceptia certificatelor de 

mostenitor eliberate ulterior implinirii 
unui termen de 2 ani de la data sesizarii 
camerei notarilor public! de catre oficiul 
teritorial, in cazul succesiunilor 

nedezbatute, in vederea repartizarii cauzei 
succesorale notarului public competent.

Art. 9.

5.
5. La articolul 9, 

alineatul (34) se modifica va avea 
urmatorul cuprins:

5.) La articolul 9, alineatul (34) se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 9. ■ (34) Fondurile aferente acestor 

lucrari se vireaza in contul unitatilor 

administrativ-teritoriale ulterior infiintarii 
cartilor funciare, iar suma ce urmeaza a fl 
virata se va calcula raportat la numarul 
total de card funciare, in aplicarea 

situatiilor particulare prevazute la alin.

"(34) Fondurile aferente acestor lucrari se 
vireaza in contul unitafilor administrativ- 
teritoriale ulterior infiinfarii carfilor funciare, iar 
suma ce urmeaza a fi virata se va calcula 
raportat la numarul total de c^ funciare, in 
cuantumul prev^ut de lege la data aprobarii 
cererii de cofinanfare."

(34) Fondurile aferente acestor lucr^i 
se viteaza in contul unitafilor 
administrativ-teritonale 
infiinfarii caifilor funciare, iar suma ce 
urmeaza a fi arata se va calcula 
raportat la num^ul total de carti 
funciare, in cuantumul prevazut de 
lege la data solicitarii de decontare.

ulterior

(301.
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6.
6.) La articolul 11, alineatui (2), 

literele g) §i r) se modifica §i vor avea 
urmatorul cuprins:

(2) Specificatiile tehnice de 

realizare a lucrarilor sistematice de 

cadastru in vederea mscrierii imobilelor m 

cartea funciara se aproba prin ordin cu 

caracter normativ al directorului general al 
Agentiei Nationale, care se publica in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
cuprinde, in principal, urmatoarele etape:

Art. 11. -la pet. 6, la art. 11 alin. (2), lit. r) se 
elimina.

„g) sesizarea camerei notarilor publici de catre 
primarie, in cazul succesiunilor 
nedezbatute, in vederea repartizarii cauzei 
succesorale notarului public 
competent;"
„r) arhivarea documentelor in format de 
hartie care stau la baza lucrarilor de 
cadastru §i inscriere in cartea funciara la sediul 
primariei;"

(prin urmare, ramane forma in vigoare 
a alin. (2), lit. r) al art. 11)

g) sesizarea camerei notarilor publici de 

catre oficiul teritorial, in cazul 
succesiunilor nedezbatute, in vederea 

repartizarii cauzei succesorale notarului 
public competent;

r) arhivarea documentelor care stau la 

baza lucrarilor de cadastru ^i inscriere in 

cartea funciara;
7.

7.) La articolul 13, alineatui (2) se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:
"(2) Dispoziliile alin. (I) sunt aplicabile 
inclusiv imobilelor care au fost inregistrate in 
sistemul integral de cadastru §i carte funciar^ 
din regiunile unde au fost aplicate prevederile 
Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea 
dispoziliilor privitoare la carfile funciare,

(2) Dispozifiile alin. (1) sunt 

aplicabile inclusiv imobilelor care au fost 

inregistrate in sistemul integrat de 

cadastru ^i carte funciara, din regiunile 

unde au fost aplicate prevederile
115/1938 pentru

Art. 13.

Decretului-lege nr. 
unificarea dispozitiilor privitoare la cartile
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publicat in Monitorul Oficial al Rom^iei, 
Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, in situapa in 
care proprietarii nu sunt identifica^i cu ocazia 
realizarii interviurilor pe teren, insa sunt 
identificap posesorii imobilelor din zonele foste 
necooperativizate, imobilelor pentru care s-a 
enus titlul de proprietate situate in zonele 
foste cooperativizate, precum §i imobilelor 
situate in intravilanul localitajilor care au facut 
obiectul legilor de restituire a proprieta^ilor 
funciare."

funciare, publicat in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 

1938, in situatia in care proprietarii nu 

sunt identificati cu ocazia realizarii 
interviurilor pe teren, insa sunt identificafi 
posesorii imobilelor din zonele foste 

necooperativizate, imobilelor din zonele 

foste cooperativizate pentru care s-a 

finalizat procesul de retrocedare prin 

emiterea titlurilor de proprietate, precum 

^i imobilelor situate in intravilanul 
localitatilor care au facut obiectul legilor 

de restituire a proprietatilor funciare.
8. Art. 13. -

8.) La articolul 13, alineatul (15) se 
modifica $i va avea urmatorul cuprins:
"(15) in cazul imobilelor ai caror proprietari, 
posesori sau al^i detentori precari, astfel cum 
sunt definili la art. 918 din Codul civil, nu pot fi 
identificati cu ocazia efectuarii din oficiu a 
lucrarilor de inregistrare sistematica, precum §i 
in lipsa documentelor prev^te la alin. (1) cu 
privire la calitatea de posesor, dreptul de 
proprietate se va inscrie provizoriu in favoarea 
unitatii administrativ-teritoriale. in acest caz, 
dreptul de proprietate va putea fi intabulat 
ulterior sau posesia va putea fi notata ulterior 
, la cererea titularului dreptului de proprietate

(15) in cazul imobilelor ai caror proprietari, 
posesori sau alti detentori precari, astfel cum 

sunt definiti la art. 918 din Codul civil, nu pot 
fi identificati cu ocazia efectuarii din oficiu a 

lucrarilor de inregistrare sistematica, precum 

§i in lipsa documentelor prevazute la alin. 
(1) cu privire la calitatea de posesor, dreptul 
de proprietate se va inscrie provizoriu in

A

favoarea unitatii administrativ-teritoriale. In 

acest caz, dreptul de proprietate va putea fi 
intabulat ulterior, la cererea titularului
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asupra imobilului sau a posesorului, in baza 
unei documenta^ii care va cuprinde:

identificarea imobilului in planul 
cadastral, in scopul de a certifica faptui ca 
imobilul din actul de proprietate sau din 
adeverinfa prev^uta la art 41 alin.S) lit. 
b), corespunde cu cel din plan;

b)actul care atesta dreptul de proprietate 
sau a documentelor prevazute ia art 41 
alin.8) lit b), c) , d), e), £) §i g) in cazul 
posesiei."

dreptului de proprietate asupra imobilului, in 

baza unei documentatii care va 

cuprinde:23/04/2018 

Lege 7/1996.

a) identificarea imobilului in planul cadastral, 
in scopul de a certifica faptui ca imobilul din 

actul de proprietate corespunde cu cel din 

plan;

b) actul care atesta dreptul de proprietate;

c) certificatul prin care se atesta ca imobilul 
este inregistrat in eviden^ele fiscale sau, dupa 

caz, in registrul agricol, eliberat de primarul 
unitafii administrativ-teritoriale unde este 

amplasat acest imobil.

a)Derogare prin

b)

9. Art. 14. - (9) In perioada de efectuare a 

inregistrarii sistematice, precum §i ulterior 

integrarii documentelor tehnice in sistem, 
pana la finalizarea solutionarii cererilor de 

rectificare, in cuprinsul c^ilor funciare ale 

imobilelor situate in unitatea administrativ- 
teritoriala respective se va mentiona din oficiu 

faptui ca acestea fac obiectul Programului

9.) La articolul 14, alineatul (9) se 
abroga.
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national de cadastru si carte funciara.

10. Art. 40. - (2') P^a la deschiderea noilor carli
La articolul 40, alineatul (2') se 

modifica §i va avea urmatorul 
cuprins;

(2*) In regiunile de carte 
funciara care au fost supuse 
Decretului-lege nr. 115/1938 pentru 
unificarea dispozitiunilor privitoare la 
caifile funciare, cu exceptia imobilelor 
care fac obiectul legilor de restituire a 
proprietalilor funciare, inscrierile 
privitoare la. imobile cuprinse in cMle 
funciare deschise anterior vor continua

10.) La articolul 40, alineatul (2^) se 
modifica $i va avea urmatorul cuprins:
"(2') In regiunile de carte funciara care au 
fost supuse Decretului-lege nr. 115/1938 
pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la 
caifile funciare, cu exceptia imobilelor care fac 
obiectul legilor de restituire a proprietatilor 
funciare, inscrierile privitoare la imobile 
cuprinse in c^ile funciare deschise anterior 
intrarii in vigoare a prezentei legi, vor continua 
sa fie facute in aceste c^i, cu respectarea 
dispozitiilor Legii nr. 287/2009, republicata, 
cu modific^ile ulterioare, §i ale prezentei legi. 
Pentru aceste imobile, inregistrarea in planul 
cadastral se va realiza printr-o documentatie 
cadastrala in baza careia se va atribui numar 
cadastral."

funciare, in regiunile de carte funciara care au 

fost Decretului-lege nr. 
115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor 

privitoare la caitile funciare, cu excepfia 

zonelor care fac obiectul legilor de restituire a 

proprietatilor funciare, inscrierile privitoare la 

imobile, cuprinse in vechile carti funciare, vor 

continua sa fie facute in aceste carti, cu 
respectarea dispozitiilor Legii nr. 287/2009. 
republicata, cu modificarile ulterioare, §i ale 

prezentei legi. In situafia in care aceste carti 
nu exista, sunt inutilizabile sau nu se 

identified in arhiva oficiilor de cadastru §i 
publicitate imobiliara, sunt aplicabile 

dispozitiile legale in vigoare referitoare la 

deschiderea unei noi carfi funciare.

supuse

sa fie facute in aceste carti, cu 
respectarea dispozitiilor Legii nr 
287/2009, republicata, cu modificarile 
ulterioare, si ale prezentei legi. Pentru 
aceste imobile, inregistrarea in planul 
cadastral se va realiza printr-o 
documentatie cadastrala in baza careia 
se va atribui numar cadastral.

11. (3) In cazul Tnscrierii unei 
constructii, al dezlipirii sau alipirii unor 

imobile inscrise in carti funciare intocmite in 

baza Decretului-lege nr. 115/1938 si pentru 

inscrierea imobilelor dobandite in temeiul 
legilor de restituire a proprietatilor funciare, 
se va intocmi o documentafie cadastrala in

Art. 40.
11.) La articolul 40, alineatul 

(3) se modifica §i va avea urmatorul 
cuprins:
"(3) Pentru imobilele prevazute de alin. 
(2') se vor deschide caifi funciare noi in 
baza unei documentatii cadastrale, cu 
respectarea prevederilor legale 
aplicabile actelor, faptelor sau

11.) La articolul 40, alineatul (3) se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pentru imobilele prevazute de alin. (2') se 
vor deschide carfi funciare noi in baza unei 
documentatii cadastrale, cu respectarea 
prevederilor legale aplicabile actelor, faptelor 
sau situatiilor juridice ce stau la baza
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deschiderii acestora, m urmatoarele cazuri:
a) inscrierea unei constructii sau extinderea 
acesteia daca a fost edificata pe doua sau mai 
multe imobile, identificate cu numar 
topografic;
b) alipirea sau dezlipirea, efectuata in baza 
consimtamantului proprietarului tabular 
exprimat in forma autentica; in acest caz, 
deschiderca noii car^ funciare, pentru 
imobilu) rezultat, $e va realiza fara a li 
nccesara deschiderca prealabila a unci carfi 
funciare pentru imobilul sau imobilele care 
fac obiectul alipirii sau dezlipirii;
c) inscrierea dreptului de proprietate dobandit in 
temeiul legilor de reslituire a proprieta^ilor 
funciare sau a Legii nr. 15/1990, asupra 
intregului imobil sau asupra unei parfi care 
se va desprinde din acesta;
d) notarea posesiei in situafia in care nu s-au 
efectuat inscrieri in cartea 
funciara in ultimii 30 de ani anteriori intrarii 
in vigoare a Legii nr. 287/2009;
e) imobilul ce face obiectul actului sau faptului 
juridic supus inscrierii este format din mai multe 
imobile sau parfi din acestea, identificate cu 
numar topografic;
f) imobilul este situat pe raza unei alte unitafi 
administrativ teritoriale fafa de cea pe care a 
fost deschisa cartea funciara;
in cazurile preva2nite la lit a), b) §i f), inscrierile 
active din vechea carte funciara vor fi transcrise

situafiilor juridice' ce stau la baza 
deschiderii acestora, in urmatoarele 
cazuri: I

a) ?nscrierea unei construcpi sau 
extinderea acesteia daca a fost edificata 
pe doua sau mai multe imobile, 
identificate cu numar topografic;
b) alipirea sau dezlipirea, efectuata in 
baza consimtamantului proprietarului 
tabular exprimat in forma autentica; 
in acest caz, deschiderca noii carfi 
funciare, pentru imobilul rezultat, 
se va realiza fara a fi nccesara 
deschiderca prealabila a unei earfi 
funciare pentru imobilul sau 
imobilele care fac obiectul alipirii 
sau dezlipirii;
c) inscrierea dreptului de proprietate 
dobandit in temeiul legilor de restituire 
a proprietafilor funciare sau a HG nr. 
834/1991 privind stabilirea si
evaluarea unor terenuri detinutc de
societatile comerciale cu capital de
stat.. asupra intregului imobil sau 
asupra unei parti care se va 
desprinde din acesta;
d) notarea posesiei in situafia in care 
nu s-au efectuat inscrieri in cartea 
funciara in ultimii 30 de ani anteriori 
intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009, 
rcnublicata. cu modificarile ulterioare:

vederea deschiderii unei noi c^rfi funciare, 
potrivitprevederilor prezentei legi.
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(prin insu§irea propunerilor din avizul 
Consiliului Legislativ)
e) imobilul ce face obiectul actului sau 
faptului juridic supus inscrierii este 
format din mai multe imobiie sau paifi 
din acestea, identificate cu numar 
topografic;
f) imobilul este situat pe raza unei alte 
unita^ administrativ teritoriale fa{a de cea 
pe care a fost deschisa cartea funciara.

in noua carte fiinciara, cu acelea§i efecte 
juridice §i sub acela§i rang avute anterior. Daca 
intregul imobil inscris in cartea funciara a fost 
transcris, aceasta se va inchide nu va mai 
putea fi redeschisa pentru noi inscrieri."

La articolul 40, dupd alin. (3), se 
introduce un nou alineat, alin. (3^), cu 
urmdtorul cuprins:
(3^) In cazurile prevazute la aUn. (3) lit 
a), b) §i f), inscrierile active din vechea 
carte funciara vor fi transcrise in noua 
carte funciar^ cu acelea§i efecte juridice 
§i sub acela§i rang avute anterior. Daca 
intregul imobil inscris in cartea funciara 
a fost transcris, aceasta se va inchide §i 
nu va mai putea fi redeschisa pentru noi 
inscrieri."
(prin msusirea observatiilor din avizul 
Consiliului Legislativ)

12. Art. 40. - (12) Dupa modificarea confinutului 
documentelor planurilor parcelare, in urma 

solutionarii cererilor de rectificare, ?i

12.) La articolul 40, alineatul (12) se 
modifica $i va avea urmatorul cuprins:

10



actualizarea evidentei conform lucrarilor de 

inregistrare in cadastru si in cartea funciara 

realizate la cerere, in perioada de afi^are 

oficiul teritorial receptioneaza documentele 

planurilor parcelare finale §i deschide caifile 

funciare.

"(12) Dupa modificarea continutului 
documentelor planurilor parcelare, in urma 
solulion^i cererilor de rectificare, in perioada 
de airfare, ulterior Unalizarii perioadei de 
afi^are $i contestare, oficiul teritorial 
receptioneaza documentele planurilor 
parcelare finale §i procedeaza, dupa caz, la 
deschiderea noilor carfi funciare in baza 
titlului de proprietate eliberat potrivit 
dispozifiilor alin. (4), la actualizarea 
informafilor tehnice cu privire la imobilele 
deja inscrise in evidenfele de cadastru §i carte 
funciara sau la inscrierea provizorie a 
dreptului de proprietate, potrivit 
principiilor inregistrarii sistematice."

13. Art. 41. - (3) in cazul lucrarilor de inregistrare 

in cadastru §i in cartea funciara realizate la 

cererea persoanelor interesate, daca suprafata 

din masuratori este diferita de suprafata 

inscrisa intr-o carte funciara pe baza unei 
documentafii cadastrale receptionate de 

teritorial

-se elimina pet. 13.

(prin urmare, r^ane forma in vigoare 
a alin. (3) lit. b) al art. 41)

13.) La articolul 41, alineatul (3), 
litera b) se modifica $i va avea urmatorul 
cuprins:
„b) daca suprafafa din masuratori este mai 
mare in propor^ie de p^a la 15% inclusiv, in 
cazul terenurilor din intravilan, §i de pana la 5% 
in cazul terenurilor din extravdan, atunci 
suprafafa din masuratori se inscrie in cartea 
funciara in baza documentapei cadastrale §i a 
declarapei proprietarului in condi^iile 
prev^ute de Regulamentul de avizare, 
receppe inscriere in evidenfele de cadastru 

carte funciara aprobat prin ordin cu

dinsuprafata
documentatia cadastrala, receptionata de 

oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis 

carte funciara ori suprafata din actele de 

proprietate, cererea de receptie §i inscriere in

oficiul sau

11



caracter normativ al directorului general 
al Agenfiei Nafionale, publicat in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;"

cartea funciara se solujioneaza astfel:

a) daca suprafata din masuratori este mai 
mica, atunci aceasta suprafata se inscrie in 

cartea funciara in baza documentafiei 
cadastrale a acordului proprietarului privind 

inregistrarea acestei suprafete;

b) daca suprafafa din masuratori este mai 
mare in proportie de pana la 15% inclusiv, in 

cazul terenurilor din intravilan, si de pana la 

5% in cazul terenurilor din extravilan, atunci 
suprafata din masuratori se inscrie in cartea 

funciara in baza documentafiei cadastrale si a 

declaratiei proprietarului;23/05/2019 - litera a 

fost modificata prin Lege 105/2019

c) daca suprafata din masuratori este mai 
mare decat procentul stabilit la lit. b), la 

cerere, se va putea nota posesia asupra 

diferen|ei de teren, detinuta f^a act de 

proprietate, in baza urmatoarelor 
documente:23/05/2019 

fost modificata prin Lege 105/2019

(i) procesul-verbal de vecinatate;

(ii) istoricul de rol fiscal;

litera a
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I(iii) certificatul de atestare fiscala in care sa 

fie indicata suprafata rezultata din 

masuratorile cadastrale.

;

d) Abrogat(a)26/07/2018 - litera a fost
abrogata prin Ordonanfa de urgenfa 31/2018.

14. Art. 41. - (8) In cazul proprietatii private, in 

lipsa actelor de proprietate asupra imobilelor 
neinscrise in cartea flinciara sau inscrise in 

cartea flinciara deschisa in baza Decretului- 
legenr. 115/1938. in care nu s-au efectuat 
inscrieri in ultimii 30 de ani anterior! intrarii 
in vigoare a Legii nr. 287/2009. republicata, 
cu modificarile ulterioare, persoana interesata 

poate solicita notarea posesiei, in baza 

urmatoarelor documente:26/07/2018 

alineatul a fost modificat prin Ordonanfa de 

urgenfa 31/2018

a) documentatia cadastrala receptionata de 

oficiul de cadastru si publicitate imobiliara;

b) adeverinta eliberata de primaria in a carei 
raza teritoriala este situat imobilul, din care sa 

rezulte ca:23/05/2019

14.) La articolul 41, partea 
introductiva a alineatului (8) se 
modifica va avea urmatorul 
cuprins:
"in cazul proprietafii private, in lipsa 
actelor de proprietate asupra imobilelor 
neinscrise in cartea ftinciara,
imobilelor pentru care s-a emis 
titlul de proprietate situate in zonele 
foste cooperativizate inscrise in 
cartea funciara la cerere sau ca 
urmare a linalizarii lucrarilor de 
inregistrare sistematica, imobilelor 
care nu au facut sau fac obiectul 
legilor de retroc^are inscrise in 
cartea funciara I ca urmare a 
finalizarii lucrarilor de inregistrare 
sistematica cu proprietar neidentificat 
pentru care a fost inscris provizoriu 
dreptul de proprietate al unitafii 
administrativ teritoriale sau inscrise

La articolul 41, partea 
introductiva a alineatului (8) se modifica $i va 
avea urmatorul cuprins:
"in cazul proprietafii private, in lipsa actelor de 
proprietate asupra imobilelor neinscrise in 
cartea funciara, imobilelor pentru care s-a 
emis titlul de proprietate situate in zonele 
foste cooperativizate §i inscrise in cartea 
funciara la cerere sau ca urmare a finalizarii 
lucrarilor de inregistrare sistematica, 
imobilelor care nu au facut sau fac 
obiectul legilor de retrocedare inscrise in 
cartea funciara ca urmare a finalizarii 
lucrarilor de inregistrare sistematica cu 
proprietar neidentificat pentru care a fost 
inscris provizoriu dreptul de proprietate al 
unitafii administrativ teritoriale sau inscrise 
in cartea funciara din regiunile unde au fost 
aplicate prevederile Decretului -lege nr. 
115/1938 pentru unillcarea dispozifiilor 
privitoare la carfile funciare, publicat in

14.)

litera a
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in cartea funciara din regiunile unde 
au fost aplicate prevederile Decretului 
-lege nr. 115/1938, in care nu s-au 
efectuat inscrieri in ultimii 30 de ani 
anteriori intrarii in vigoare a Legii nr. 
287/2009 privind Codul civil, 
persoana interesata poate solicita 
notarea posesiei, in baza urmatoarelor 
documente:"

Monitonil Oflcial al Romaniei, Partea I, nr. 
95 din 27 aprilie 1938, in care nu s-au efectuat 
inscrieri in ultimii 30 de ani anteriori intr&ii in 
vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul 
civil, persoana interesata poate solicita notarea 
posesiei, in baza urmatoarelor documente:"

fost modificata prin Lege 105/2019

(i) posesorul a platit taxele si impozitele 

locale ca un adevarat proprietar;

(ii) imobilul nu face parte din domeniul public 

al statului sau al unitatilor administrativ- 
teritoriale;

c) proces-verbal de vecinatate, cu semnaturile 

tuturor proprietarilor imobilelor invecinate;

d) declaratia pe propria raspundere a 

posesorului, data in forma autentica, prin care 

acesta declara ca:

-prin msusirea observatiilor din avizul 
Consiliului Legislativ.

(i) poseda imobilul ca un adevarat proprietar;

(ii) este sau nu casatorit; in cazul in care este 

casatorit, va preciza §i regimul matrimonial;

(iii) nu a instrainat sau grevat imobilul;

(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul 
juridic;

(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;

(vi) imobilul este detinut sau nu pe cote-parti; 
in cazul in care imobilul este detinut pe cote- 
p^i, toti posesorii vor declara intinderea
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cotelor;

e) inscrisul doveditor al posesiei, indiferent de 

forma m care este intocmit, atunci cand acesta 

exista;

f) copia de pe actele de identitate §i stare 

civila;

g) extrasul de carte funciara pentru informare, 
dupa caz.

15. Legea fondului funciar nr. 18/1991 in 

vigoare
Articolul 121 dinArt. II.Art n - Articolul 121 din Legea fondului 

funciar nr. 18/1991, republicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 
ianuarie 1998, cu modificarile §i 
completarile ulterioare $e modifica dupa 
cum urmeaza:
Finan^area activitalii de cadastru funciar, 
precum §i a bancilor de date aferente acestora, 
la nivel jude^ean §i national, se va realiza de la 
buget, iar in cazul planurilor parcelare 
realizate $i recepfionate potrivit legislafiei 
specifice a cadastrului, sunt aplicabile 
dispozifiile referitoare la cofinanfare 
prevazute de art 9 alin. (29)- (30 indJ) din 
Legea cadastrului si a publicitafii imobiliare 
nr. 7/1996, republicata cu modificarile si 
completarile ulterioare._________________

Legea fondului funciar nr. 18/1991, 
republicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 
Ianuarie 1998, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se modifica §i 
va avea urmatorul cuprins:

Art. 121. - Finanlarea activitalii de 
cadastru funciar, precum si a bancilor de 

aferente

Art. 121. -
Finantarea activitatii de cadastru funciar

geodezice,general,
fotogrammetrice §i organizare a teritoriului.

lucr^ilora

precum §i a b^cilor de date aferente acestora, 
la nivel judetean si national, se va realiza de 

la buget.

date acestora,
la nivel judefean si national, se va 
realiza de la buget, iar in cazul 
planurilor
§i recepfionate potrivit iegislafiei 
specifice a cadastrului, sunt aplicabile 
dispozitiile 
la cofmanfare prevazute de art. 9 alin.

parcelare realizate

referitoare
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(29) - (34) din Legea cadastrului si a 
publicita^ii 
nr 71996, republicata cu modificarile 
si complet^le ulterioare.

imobiliare

16.
Art. III. - incepand cu data de 01 a iunii 
urmatoare intrarii in vigoare a prezentei 
legi, salariile de baza ale personalului 
Agenliei Nafionale de Cadastru 
Publicitate Imobiliara si instituliilor sale 
subordonate care ocupa func(iile prevazute 
la anexa nr. VIII cap. II lit. A. pet. 2.4 lit. a) 
§ii b) §i la anexa nr. VIII cap. II lit. C lit. b) la 
Legea-cadru 
salarizarea personalului platit din fonduri 
publice, cu modificarile $i completarile 
ulterioare, se stabilesc la nivelul prev^ut de 
lege pentru anul 2022, prin excepfie de la 
prevederile art. 38 alin. (4) din Legea nr. 
153/2017.

Art. III. - Prin derogare de la 
prevederile art. 38 alin. (4) din 
Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului platit din 
fonduri publice, cu modificarile $i 
completarile ulterioare, incepand cu 
luna urmatoare intrarii in vigoare a 
prezentei legi, salariile de baza ale 
personalului Agenfiei Nafionale de 
Cadastru §i Publicitate Imobiliara si 

instituliilor 
aferente func^iilor prevazute la 
anexa nr. VIII, cap. II, lit. A., pet. L 
subpet. 2.4 lit. a) §i b) §i lit C lit b) 
din lege, se stabilesc la nivelul 
prev^ut pentru anul 2022.

153/2017 privindnr.

subordonate.ale

-prin insusirea observatiilor din avizul 
Consiliului Legislativ.

17. Art. IV - Prevederile ordinului directoruluiLegea cadastrului si a publicitatii 
imobiliare nr. 7/1996 general al ANCPI prevazut de art 9 alin. 

(34^ din Legea cadastrului §i a publicitafii 
imobiliare

Art. IV. Prevederile ordinului 
directorului general al Agentiei7/1996, republicata cuArt. 9.- nr.
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Nationale de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara prevazut de art 9 alin. (34®) 
din Legea cadastrului si publicitatii 
imobiliare nr 7/1996, republicata, cu 
modific&*ile si completarile ulterioare, 
referitoare la plata serviciior 
contractate de unitatile administrativ- 
teritoriale, sunt aplicabile inclusiv 
lucrarilor de inregistrare 
sistematica aflate in derulare la data 
intrarii in vigoare a prezentei legi, 
pentru care nu s-a efectuat recepfia 
documentelor tehnice cadastrale 
prevazuta la art. 11 alin. (2) lit. i).

modiUcarile §i completarile ulterioare, 
referitoare la plata serviciilor contractate de 
unita^ile administrativ-teritoriale sunt 
aplicabile tuturor contractelor aflate in 
derulare.

(34^) Procedura §i modalitatea de alocare a 

sumelor, precum §i raportarea de catre 

beneficiari a stadiului de executie a lucrarilor 

se stabilesc prin ordin al directorului general 
al Agentiei Nationale, care se publica in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

-s-au avut in vedere si unele observatii 
din avizul Consiliului Legislativ.

18.
Art V - In cazul reorganizarii activitalii 
Agen^ei Nationale $i instituliilor sale 
subordonate prin oricare din modalitafile 
prevazute de lege, preluarea activitalii 
acestora se face cu men^erea intregului 
personal angajat la data preluarii §i cu 
pastrarea tuturor drepturilor, inclusiv a 
salariilor §i drepturilor de natura salariaia 
de care beneficiaza la data reorganizarii.

-se elimina art. V.
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