
Expunere de motive

pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii 
imobiliare nr. 7/1996, precum si pentru modificarea art. 121 din Legea

fondului funciar nr. 18/1991

Potrivit dispozitiilor art. XVIII din Ordonan^a de urgen^a nr. 8/2014 pentru 
modificarea §i completarea unor acte normative §i alte masuri fiscal-bugetare, art. 
3 alin. (1) din Legea cadastrului §i apublicitafii imobiliare nr. 7/1996, republicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, cu 
modificarile §i completarile ulterioare (Lege), s-a modificat in sensul ca ’’Agen^ia 
Nafionala de Cadastru §i Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agenfia 
Na^ionala, se organizeaza ca institufie publica cu personalitate juridica, in 
subordinea Guvemului §i in coordonarea Secretariatului General al Guvemului”. 
Dispozitiile enuntate sunt aplicabile de la data de 1 septembrie 2014, potrivit art. 
XXX al aceluiasi act normativ.

Ulterior, prin dispozitiile art. 7 alin. (1) din Ordonanfa de urgenfa nr. 11/2014 
privind adoptarea unor masuri de reorganizare la nivelul administrafiei publice 
centrale §i pentru modificarea §i completarea unor acte normative art. 3 alin. (1) 
din Lege s-a modificat, reglementand ca: ’’Agenfia Na(ionala de Cadastru §i 
Publicitate Imobiliara, institufie publica cu personalitate juridica, trece din 
subordinea Guvemului §i din coordonarea secretamlui general al Guvemului in 
subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale §i Administrafiei Publice.

Dispozitiile actuale ale art. 3 alin. (1) din Lege stipuleaza ca: ’’Agenfia Na(ionala 
de Cadastru Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agen^ia Nafionala, 
se organizeaza ca institufie publica cu personalitate juridica, in subordinea 
Guvemului §i in coordonarea Ministeml Dezvoltarii Regionale §i Administrafiei 
Publice”.

Fata de cele aratate mai sus este necesara modificarea dispozitiilor art. 3 alin. (1) 
din Legea nr. 7/1996 pentru ca norma sa respecte reglementarile referitoare la 
subordonarea ANCPI, respectiv faptul ca aceasta este institute publica aflata in 
subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii §i Administratiei si nu in 
subordinea Guvemului.

Totodata, principalele aspecte referitoare la organizarea §i functionarea, precum 
si atributiile ANCPI sunt reglementate prin Legea cadastrului si a publicitatii 
imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Astfel, Agenfia Nafionala de Cadastm §i Publicitate Imobiliara (ANCPI), unica 
autoritate publica a statului in domeniile cadastrului, publicitatii imobiliare,
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geodeziei §i cartografiei are in subordinea sa 42 de oficii de cadastru si publicitate 
imobiliara, care functioneaza la nivelul fiecarui judet si Centrul National de 
Cartografie si fiimizeaza produse si servicii unice la nivel national in acest 
domeniu.

De mentionat faptul ca, dat fund specificul domeniului si importanta activitatii 
desfasurate, legiuitorul a considerat ca si dispozitiile referitoare la salarizarea 
personalului ANCPI si institutiilor sale subordonate sa fie expresa, in acest sens, 
in Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, 
fiind reglementata o anexa speciala referitoare la funcliile specifice Agen^iei 
Na^ionale de Cadastru Publicitate Imobiliara, (anexa nr. VllI cap. II lit. A. pet. 
I. pet. 2.4 lit. a si b)).

In prezent, intreg personalul angajat al ANCPI si al institutiilor subordinate este 
incadrat in baza unui contract individual de munca, astfel ca din motivele aratate 
anterior, este necesar ca actul normativ, care reglementeaza aspectele principale 
referitoare la organizarea institutiei, sa cuprinda prevederi exprese referitoare la 
statutul personalului.

Pentru indeplinirea obligatiilor ANCPI se impune clarificarea prevederilor 
actuale referitoare la accesul la datele administrate de ANCPI si institutiile 
subordonate, in sensul ca accesul la seturile de date administrate se acorda atat 
institutiilor si autoritatilor publice carora ANCPI si institutiile subordonate au 
obligatia legala de a le comunica datele si informatiile detinute, cat si persoanelor 
care indeplinesc un serviciu public, in scopul indeplinirii atributiilor legale ale 
acestora.

Conditia acordarii accesului online la seturile de date este aceea ca acestea sa fie 
disponibile in format electronic, urmand ca seturile de date disponibile, forma 
acestora, modalitatea de accesare si ghidurile de utilizare sa se publice pe pagina 
web a Agentiei Nationale si sa fie actualizate permanent. De asemenea, conditiile 
de acces dar si revocarea accesului se stabilesc prin ordin al directbrului general 
al ANCPI.

Urmare a incercarilor oficiilor teritoriale de a obtine documentele de la primarii, 
necesare sesizarii camerei notarilor publici, respectiv a anexei nr. 24 la Ordinal 
ministrului finanlelor publice §i al ministrului administratiei §i intemelor nr. 
2.052 bis/1.528/2006, pusa la dispozi^ia OCPI competent de catre secretarul 
primariei, care confine toate datele de identificare ale succesibililor si a 
certificatului de deces, in copie, sau un extras de uz oficial de la registrul de stare 
civila in foarte multe situatii acestea nu au fost comunicate sau a existat un reftiz 
de a pune la dispozitie extrasele de uz oficial de pe actele de stare civila fiind 
invocate prevederile art. 69 din Legea nr. 119/1996 republicata care stipuleazS ca
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La cererea scrisa a Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, a 
serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, a instantelor 
judecatore§ti, a parchetelor sau a politiei, se pot transmite extrase pentru uz 
oficial, insotite de copii ale inscrisurilor care au stat la baza intocmirii actelor de 
stare civila, iar pentru motive temeinice, la cererea serviciului public comunitar 
local de evidenta a persoanelor, a oficiilor de stare civila din cadrul primariilor 
unitatilor administrativ-teritoriale unde nu llinctioneaza serviciul public 
comunitar local de evidenta a persoanelor, a unitatilor din sistemul de ordine §i 
siguranta publica din cadrul Ministerului Administratiei §i Intemelor, a 
institutiilor responsabile cu asistenta sociala §i protectia drepturilor copilului, 
precum §i a notarilor public!, se elibereaza gratuit extrase pentru uz oficial de pe 
actele de stare civila aflate in arhiva proprie. Astfel in conformitate cu Legea nr. 
119/1996 cu privire la actele de stare civila primariile invoca ca nu pot pune la 
dispozitia oficiilor teritoriale extrasele de uz oficial de pe actele de stare civila si 
oficiile teritoriale in aceste conditii nu pot sesiza camera notarilor publici.
Forma propusa obliga primariile sa comunice sesizarile direct camerei notarilor 
publici si se elimina astfel un circuit anevoios si birocratic care in prezent 
functioneaza defectuos.

Tiparirea documentelor tehnice ale cadastrului - copie finala- in doua exemplare 
reprezinta o povara si o cheltuiala inutila pentru prestatori.

ANCPI are capacitate de arhivare si protejare electronica a documentelor tehnice 
ale cadastrului in format digital.

Arhivarea documentelor tehnice ale cadastrului in format de hartie la nivelul 
oficiilor teritoriale estc inutila si necesita cheltuieli ridicate pentru spatii, mobilier 
de arhiva avand in vedere volumul mare de documente care vor fi generate in 
cadrul PNCCF.

Actualele prevederi referitoare la documentele necesare in vederea notarii 
posesiei dezavantajeaza imobilele aflate in zona de munte intrucat, cetatenii fiind 
plecati din localitate, primaria nu poate sa-i instiinteze pentru a se prezenta la 
colectarea actelor pentru finalizarea cadastrului sistematic. De obicei acestia vin 
o data pe an sa plateasca impozitele, ocazie cu care constata ca imobilul pentru 
zona unde s-au efectuat lucrarile de cadastru sistematic este trecut in cartea 
funciara ca neidentificat sau inscris provizoriu in favoarea UAT.

S-a propus abrogarea prevederilor art. 14 alin. (9) din Legea cadastrului §i a 
publicitatii imobiliare nr. 7/1996, intrucat normele sunt inaplicabile. Astfel, art. 
40. alin. (2^) din Legea cadastrului §i a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, 
republicata cu modificarile §i completarile ulterioare stipuleaza ca „Pana la 
deschiderea noilor carfi fiinciare, in regiunile de carte funciara care au fost supuse
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Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilorprivitoare la cartile 
fiinciare, cu exceptia zonelor care fac obiectul legilor de restituire a proprietatilor 
funciare, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse in vechile carti flinciare, vor 
continua sa fie facute in aceste card, cu respectarea dispozi|iilor Legii nr. 
287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, §i ale prezentei legi. in situa^ia 
in care aceste car^i nu exista, sunt inutilizabile sau nu se identifica in arhiva 
oficiilor de cadastru publicitate imobiliara, sunt aplicabile dispozipile legale in 
vigoare referitoare la deschiderea unei noi carti funciare.’'

La inregistrarea sistematica pe sectoare cadastrale privind imobilele situate in 
extravilanul zonelor cooperativizate s-a considerat inoportuna mentionarea din 
oficiu in cartile funciare care au fost supuse Decretului-lege nr. 115/1938 a 
faptului ca acestea fac obiectul Programului national de cadastru §i carte fiinciara. 
La inregistrarea sistematica pe sectoare cadastrale privind imobilele situate in 
extravilanul zonelor necooperativizate sunt intampinate greutati datorita faptului 
ca planurile de carte funciara sunt concretuale motiv pentru care nu se pot 
identifica determina cu exactitate numerele topografice care apaifin sectorului 
cadastral care face obiectul inregistrarii sistematice.

Atat prin Legea nr.7/1996, cat si prin Legea nr.287/2009 privind codul civil au 
fost preluate principiile publicitatii imobiliare bazate pe carti funciare, din 
Decretul-lege nr. 115/1938.
In Legea nr.7/1996 au fost cuprinse norme tranzitorii privitoare la continuarea 
inscrierilor cu privire la imobilele inscrise in cartile flinciare existente in regiunile 
de carte flinciarS supuse Decretului-lege nr. 115/1938, pana la finalizarea 
lucrarilor de cadastru la cerere sau din oficiu. Dispozitiile se regasesc in Titlul III, 
capitolul I - Dispozitii tranzitorii.
Aceasta conceptie a legiuitorului a fost pastrata si la aparitia noului cod civil. 
Propunerea de modificare are in vedere modalitateaprin care informatiile tehnice 
din planul imobilului (anexa la partea I-a cartii funciare conform art.23 din lege) 
sunt aduse la zi in baza unei documentatii cadastrale finalizata cu atribuire de 
numar cadastral cu punerea lor in acord, din punct de vedere formal, cu 
dispozitiile codului civil si ale prezentei legi si corelarea cu dispozitiile privitoare 
la cazurile in care este necesara deschiderea unor noi carti funciare.
Necesitatea continuarii inscrierilor cu privire la aceste imobile, cu exceptiile 
expres reglementate, tine de nevoia de siguranta continuitate a raporturilor 
juridice civile cu privire la aceste imobile.

Daca regula continuarii inscrierilor cu privire la imobilele inscrise in cartile 
funciare deschise anterior intrarii in vigoare a Legii nr.7/1996 este esentiala 
pentru siguranta circuitului civil, tot atat de esentiala este si nevoia ca in privinta 
unor categorii de imobile sau a unor acte, fapte sau situatii juridice sa fie deschise
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noi carti flinciare in principal datorita modificmlor de natura tehnica pe care 
imobilele le-au suferit in timp sau a neconcordantelor dintre situatia juridica reala 
si situatia de carte fiinciara.

Dar deschiderea unor noi carti funciare trebuie sa fie o exceptie de la regula 
continuarii inscrierilor si ca orice exceptie trebuie sa fie limitata la cazurile expres 
prevazute.

Pentru a da sigurantS circuitului civil, drepturile deja inscrise trebuie sa isi 
pastreze efectele avute si rangul dobandit la momentul inscrierii lor.
Din practica oficiilor de cadastru si publicitate Imobiliara se constata nevoia de 
clarificare a cazurilor in care este necesara deschiderea unei alte carti funciare 
pentru imobilul inscris intr-o carte fiinciara deschisa anterior intrarii in vigoare a 
Legii nr. 7/1996, astfel:
a) fata de actuala reglementare se propune sa fie deschisa o noua carte funciara 
doar atunci cand constructia a fost edificata pe doua sau mai multe imobile, caz 
in care pentru inscrierea constructiei este necesara in fapt si alipirea acestor 
terenuri. Pentru identitate de ratiune este necesara o asemenea deschidere de carte 
funciara noua si in cazul in care o constructie existenta se extinde si pe terenul 
alaturat;
b) se pastreaza acest caz de deschidere de carte funciara noua, cu precizarea ca in 
caz de alipire/dezlipire sunt aplicabile dispozitiile art. 879, art. 880 Cod civil si 
art. 25 din lege;
c) se pastreaza acest caz de deschidere de carte funciara noua prevazut in prezent 

de art. 40 alin. (3) si art. Ill din Protocolul ANCPI - UNNPR aprobat prin ODG 
nr. 309/2010;
d) se pastreaza acest caz de deschidere de carte funciara noua prevazut de art. 41 
alin. (8);
e) se introduce acest caz de deschidere de carte funciara noua pentru situatiile in 
care actul juridic supus inscrierii priveste un imobil ce se identifica (este compus) 
din parti a mai multor imobile vechi, invecinate. De exemplu printr-o hotarte 
judecatoreasca se constata intervenita prescriptia achizitiva cu privire la o 
suprafata de teren identiflcata pe mai multe imobile cu numere topografice fara a 
se dispune, dezlipirea si alipirea. In acest caz inscrierea dreptului de proprietate 
dobandit prin uzucapiune ar fi posibila doar daca acea parte ar fi desprinsa din 
imobilele initiale si pentru ea ar fi deschisa o alta carte funciara, fara insa a inchide 
si vechile carti funciare, in acestea ramanand pe mai departe a fi inscrise partile 
neuzucapate;
f) se introduce acest caz de deschidere de carte funciara noua pentru a reglementa 
cazul in care localitatile de carte funciara nu mai corespund cu actuala impartire 
administrativ teritoriala;
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Normele au fost revizuite pentru a asigura aplicabilitatea reglementarii, in 
considerarea celor trei situatii care pot interveni in procedura de intocmire si 
receptionare a planurilor parcelare, respectiv a faptului ca, in cazul in care titlul 
de proprietate nu s-a emis pana la data deschiderii din oficiu a cartilor tlinciare 
sunt aplicabile cazurile de inscriere provizorie prevazute de art. 12 alin. (14), 
(15) si (16), iar in cazul imobilelor deja inscrise in evidentele de cadastru si carte 
funciara, care incluse in tarlaua ce a facut obiectul planului parcelar, noua carte 
se va deschise prin preluarea situatiei din cartea funciara existent in ceea ce 
priveste titularii drepturilor reale imobiliare, insa cu actualizarea corespunzatoare 
a oricaror detalii tehnice rezultate din masuratorile efectuate.

Situatiile si exceptiile la acestea in care se poate inscrie suprafata mai mare decat 
suprafata inscrisa intr-o carte funciara pe baza unei documentatii cadastrale 
receptionate de oficiul teritorial sau suprafata din documentatia cadastrala, 
receptionata de oficiul teritorial, pentru care nu s-a deschis carte finciara ori 
suprafata din actele de proprietate sunt reglementate in prezent in Regulamentul 
de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara aprobat 
prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 700/2014, cu modificarile si 
complet^ile ulterioare.

Prin propunerea actuala au fost corelate prevederile de la art. 13 alin. (2) din 
Legea nr. 7/1996, referitoare la notarea posesiei in cartea funciara avand in vedere 
considerentele expuse mai jos, tinand cont si de contextui istoric prezentat in 
sustinere.

In vechiul Ardeal, inceputurile sistemului de carte funciara se identifica in 
evidenta averilor mobiliare.
In anul 1849, Ministerul Justitiei a dispus, prin Ordonanta din 28 decembrie, 
infiintarea cartilor funciare acolo unde ele nu existau si conducerea evidentei 
cartii funciare acolo unde aceasta deja functiona.

Prin ordonantele Ministerului Justitiei din perioada cuprinsa intre anii 1850-1855 
s-a dispus identificarea, la fata locului, a averii flec^i posesor. Operatiunea este 
cunoscuta sub denumirea de „localizare”. Aspectele constatate in teren de catre 
comisiunile de localizare erau inscrise in procese-verbale denumite „protocoale”. 
Din acestea s-au nascut ulterior colile funciare.
Dupa fmalizarea lucrarilor de localizare in 15 decembrie 1855, Ministerul 
Justitiei a emis ordonanta care confine Regulamentul de procedura al Cartilor 
Funciare. Acesta a avut rolul de a stabili regulile referitoare la publicitatea 
protocoalelor si la tinerea lor sub forma cartii funciare. Regulamentul 
aplicat in acelasi timp pe intreg teritoriul Ardealului.

nu s-a
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Astfel, pe teritorii cum sunt: Banatul, Crisana, Maramure?, Satu Mare, 
incorporate pe atunci statului ungar, se aplicau prevederile Codului civil austriac. 
Prin Ordonanta nr. 2784/1867, Ministerul Justitiei a ordonat lucrarile pregatitoare 
pentru introducerea cartii fiinciare in vechiul Ardeal (intreg teritoriu al Curtilor 
de Apel Cluj si Targu-Mures din perioada de dupa 1921), iar prin Ordonanta nr. 
264 din 5 februarie 1870, Regulamentul Cartii llinciare din 15 decembrie 1855 a 
fost pus in aplicare si in aceste tinuturi.

Pentru provinciile din Ardeal unde se aplica Codul civil austriac, dispozitiile 
referitoare la cartea llinciara au fost unificate prin Decretul-lege nr. 115/1938. 
Adoptat la data de 27 aprilie 1938, acest act normativ s-a aplicat imediat dupa 
intrarea lui in vigoare numai in Bucovina, tinut din care astazi Romania nu mai 
are decat o portiune situata in judetul Suceava.
Urmare a Legii nr. 260/1945 s-a creat ?i pentru Transilvania posibilitatea 
inlaturarii neajunsurilor create de legislatia locala privitoare la cartile Rinciare. In 
acest context a fost edictata Legea nr. 241/1947 prin care, incepand cu data de 12 
iulie 1947, a intrat in vigoare Decretul-lege nr. 115/1938 privind unificarea 
dispozitiunilor privitoare la cartile funciare.

Av^d in vedere cele de mai sus este nevoie de clarificarea textului actual al Legii 
nr. 7/1996 in sensul canotareaposesiei se vaputea efectuain toate carjile funciare 
care erau deja deschise sau au fost deschise dupa data intrarii in vigoare a 
Decretului-lege nr. 115/1938 privind unificarea dispozitiunilor privitoare la 
cartile funciare si nu numai a celor deschise dupa aceasta data.
De asemenea, se introduce posibilitatea notarii posesiei in cartea funciara si dupa 
fmalizarea lucrarilor de mregistrare sistematica asupra imobilelor cu proprietar 
neidentificat, in practica existand foarte multe situatii cand posesorii sunt 
identificati dupa fmalizarea lucrarilor de inregistrare sistematica si in cazul 
imobilelor pentru care s-a fmalizat procesul de retrocedare prin eliberarea 
titlurilor de proprietate pentru egalitate de tratament cu imobilele care fac obiectul 
inregistrarii sistematice.

Modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 se impune pentru a se asigura 
eliminarea oricaror interpretari referitoare la dubla fmanfare.
Totodata revizuirea acestei norme se impune pentru a se elimina reglementarile 
cazute in desuetudine referitoare la fmantarea si efectuarea lucrarilor geodezice, 
fotogrammetrice si organizare a teritoriului, care constituie norme cazute in 
desuetudine, dat fiind faptul ca sediul materiei pentru astfel de reglementari il 
constituie Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare.

Personalul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara detine flinctii 
unice la nivel national, care se regasesc in Anexa nr. VIII cap. II lit. A. pet. 1. pet. 
2.4 lit. a si b) si la anexa nr. VIII cap. II lit. C lit. b) la legea-cadru nr. 153/2017,
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insa succesiunea si modalitatea de aplicare a legislatiei in materia salarizarii au 
general discrepante intre angajatii cu aceeasi fiinctie, vechime si studii, astfel ca 
se impune remedierea acestei situatii, in aplicarea principiilor reglementate de art. 
6 din Legea nr. 153/2017, respectiv a principiului nediscriminarii, care prevede 
eliminarea oricaror forme de discriminare si instituirea unui tratament egal cu 
privire la personalul din sectorul bugetar care presteaza aceeasi activitate si are 
aceeasi vechime in munca si in ftinctie si principiul egalitatii, care prevede 
asigurarea de salarii de baza egale pentru munca cu valoare egala. Reglementarea 
salarizarii unitare este impusa ^i de faptul ca, urmare a acestor discrepante o parte 
din salariati au fost nevoiti sa recurga la interventia instantelor de judecata, care 
le-au dat castig de cauza, insa, in absenta unei norme care sa prevada expres 
obiigativitatea stabilirii tuturor salariilor aferente unei flinctii unice, la nivelul 
ANCPl sau institutiiior subordonate la acelasi nivel, aceste masuri nu se pot pune 
in aplicare, dat fiind faptul ca, desi functiile sunt unice la nivel national, institutiile 
subordonate ANCPl, in numar de 42, au personalitate juridica.

Din aceste considerente, data fiind imposibilitatea de a corela salariile aflate in 
plata cu cele stabilite la nivel maxim in cadrul ANCPl si institutiiior subordonate, 
egalizarea salariala pentru angajatii incadrati la nivelul ANCPl si al institutiiior 
subordonate pe fiinctii similare este absolut necesara pentru punerea in aplicare a 
principiilor avute in vedere de calre legiuitor prin legislatia salarizarii unitare in 
sistemul bugetar, respectiv a principiilor la munca egala salariu egal §i cel al 
nediscriminarii si al egalitatii de tratament.

In contextul situatiei intemationale, data fiind evolu^ia situafiei epidemiologice 
Internationale determinatd de rdspdndirea coronavirusului SARS-CoV-2 la 
nivelul a peste 212 de (dri, precum §i declararea "Pandemiei” de cdtre 
Organizatia Mondiald a Sdndtdtii, dupa instituirea, in baza Decretului 
Presedintelui nr. 195/2020, a situatiei de urgenta, au fost luate o serie de masuri 
restrictive care au afectat diverse sectoare de activitate, inclusiv domeniul de 
activitate al ANCPl, in speta, derularea activitafilor Programului National de 
Cadastru si Carte Funciara.

Astfel, unitatile administrativ-teritoriale sunt, in prezent conffuntate cu lipsa 
parghiilor legale necesare pentru a face plati pentru contractele de servicii privind 
lucrarile de inregistrare sistematica, aflate in diverse faze de executare.
Totodata, operatorii economici implicati (persoane fizice sau juridice autorizate 
sa execute lucrari de cadastru, geodezie si cartografie) se conffunta cu situatii 
dificile care pot conduce catre nerespectarea angajamentelor contractual 
asumate.

Prin prezenta propunere de reglementare. Agenda Nationala de Cadastru §i 
Publicitate Imobiliara a venit in intampinarea prim^iilor, dar si a operatorilor
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economici intentionand crearea unui cadru legal pentru ca toate lucrarile de 
inregistrare sistematica realizate pe sectoare cadastrale, in baza finantarii acordate 
de ANCPI, sa fie decontate in doua transe de plata.
Astfel, contraetele aflate in derulare se pot finaliza la termen si se creeaza 
conditiile pentru contractarea, altor lucrari de inregistrare sistematica.
Plata etapizata a serviciilor, va reprezenta sustinerea fmanciara a persoanelor 
fizice si juridice autorizate, astfel incat acestea sa fie viabile si dupa incheierea 
starii de urgenta si sa poata reveni la un ritm normal de lucru.

Astfel, norma propusa de ANCPI vine atat in sprijinul persoanelor fizice sau 
juridice autorizate, prin impiedicarea incetarii, din motive economice, a activitatii 
acestora, dar si in sprijinul indeplinirii obiectivului inregistr^ii sistematice a 
imobilelor din intreaga tara, in cadrul Programului national de cadastru si carte 
funciara. Astfel se creeaza posibilitatea deruiarii in bune conditii a lucrarilor de 
inregistrare sistematica a imobilelor, inclusiv in cadrul Programului Operational 
Regional, prin mentinerea in activitate a unui numar constant de operator! 
economici care sa poata participa la licitatiile organizate in cadrul proiectului 
’’Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a 

proprietdtilor in zonele rurale din Romania
Este de mentionat faptul cd neluarea unor mdsuri urgente, cu caracter 
exceptional, in domeniul social §i economic ar aduce grave prejudicii cu efecte 
pe termen lung, atat asupra activitdtii ANCPI al cdrei obiectiv principal il 
constituie fmalizarea inregistrdrii sistematice a imobilelor in intreaga tara, cat 
^i asupra persoanelor fizice f juridice beneficiare ale serviciilor oferite in 
domeniul cadastrului f alpublicitdtii imobiliare.

Totodata, masura propusa va determina degrevarea presiunii asupra bugetului de 
stat prin faptul ca persoanele autorizate nu vor fi nevoite sa solicite ajutoare de 
stat, atata timp cat au posibilitatea sa incaseze in doua transe sumele pentru 
lucrarile deja efectuate si receptionate.

Avand toate cele precizate mai sus, ANCPI a propus ca pentru toate contraetele 
de servicii, incheiate pentru inregistrarea sistematica a imobilelor, pe sectoare 
cadastrale, pentru care a fost emis Procesul verbal de acceptanta a serviciilor 
pentru livrarea «Documente tehnice ale cadastrului - spre publicare» plata acestor 
servicii sa fie facuta in conformitate cu prevederile ordinului directorului general 
al ANCPI prevazut de art. 9 alin. (34^) din Legea cadastrului si a publicitatii 
imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Agenda Nationala de Cadastru §! Publicitate Imobiliara (ANCPI), unica autoritate 
publica a statului in domeniile cadastrului, publicitatii imobiliare, geodeziei §i 
cartografiei are in subordinea 43 de institutii publice cu personalitate juridica, 
respectiv Centrul National de Cartografie si 42 de oficii de cadastru ^i publicitate
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imobiliara, care functioneaza la nivelul fiecarui judet si furnizeaza produse si 
servicii unice la nivel national in acest domeniu.
Conform legii, ANCPI isi finanteaza intreaga activitate, reprezentand cheltuieli 
curente §i de capital, din venituri proprii, subventiile de la bugetul de stat fiind 
utilizabile exclusiv pentru finantarea valorii totale si a activitatilor proiectelor 
finantate din fonduri exteme rambursabile sau nerambursabile.
Modalitatea prevazuta de lege privind utilizarea veniturilor ANCPI, atesta 
degrevarea Statului de sumele necesare platii drepturilor salariale ale angajatilor 
din sistem, precum §i de cheltuielile curente §i de capital.
Totodata, potrivit legii, ANCPI are obligatia cape mtreagaperioada de derulare 
a Programului national de cadastru §i carte funciara, sa asigure, din veniturile 
proprii, fara restrictii bugetare, personalul specializat, necesar bunei desfesurari a 
activitatii, precum §i orice cheltuieli aferente intretinerii si functionarii acesteia si 
institutiilor subordonate.
De mentionat si faptul ca, dat fiind specificul, unicitatea domeniului si importanta 
activitatii desfasurate, Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit 
din fonduri publice cuprinde o grila aparte pentru personalul ANCPI si 
institutiilor subordonate denumita Functii specifice Agentiei Naponale de 
Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Prin activitatea specifica si prin gestionarea sistemului integral de cadastru §i de 
carte tlinciara, ANCPI asigura circuital civil al imobilelor si fumizarea catre alte 
institutii publice a datelor referitoare la imobile.

Insa, cel mai important aspect este acela ca ANCPI implementeaza Programul 
National de Cadastru si Carte Funciara 2015-2023 (PNCCF), al carui obiectiv, 
asumat de Statul Roman este realizarea planului cadastral §i inregistrarea, gratuit 
pentru cetateni, in cartea fiinciara, a tuturor imobilelor din Romania, prin fonduri 
asigurate din veniturile proprii ale ANCPI si fonduri exteme nerambursabile (prin 
proiectul major “Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de 
inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din Romania”, din POR 2014-2020, 
aprobat de Comisia Europeana, al c5mi beneficiar este ANCPI, in parteneriat cu 
institutiile subordonate, prin care se va asigura finantarea inregistrarii sistematice 
a tuturor imobilelor din 660 UAT - uri din mediul rural).
Implementarea PNCCF, prin ANCPI, constituie o prioritate a Guvemului 
Romaniei, motivat de faptul ca lipsa unei evidente complete a proprietatilor 
imobiliare afecteaza dezvoltarea economica atat sub aspect social, cat si in ceea 
ce priveste mediul de afaceri, contribuind la intretinerea unui climat nesigur 
pentru investitii.

In scopul cre^terii credibilitatii statului roman in relatia cu institutiile financiare 
Internationale, a cresterii increderii cetateanului in Agenda Nationala care 
gestioneaza sistemul integral de cadastru si carte funciara, care are rolul de a
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sprijini statul roman in garantarea proprietatii in Romania, precum si pentru 
realizarea accelerata a proiectelor nationale care vizeaza in mod direct 
proprietatea, indeosebi a celor de infrastructura si agricultura, s-a impus 
consolidarea capacitatii administrative, financiare si operationale a ANCPI.
Din considerentele de mai sus, inca din anul 2014, prin Acordul preventiv pentru 
facilitatea de imprumut dintre Uniunea Europeana, in calitate de Imprumutator, 
§i Romania, in calitate de Imprumutat, §i Banca Nationals a Romaniei, in valoare 
de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucure^ti la 5 noiembrie 2013 si la 
Luxemburg la 19 noiembrie 2013, §i a Memorandumului de intelegere dintre 
Uniunea Europeana §i Romania, ratificat prin Legea nr. 31/2014, s-a prevazut 
necesitatea consolidarii capacitatii de management si sprijinirii ANCPI, cu scopul 
implementarii PNCCF.

Necesitatea sustinerii activitatii ANCPI, recunoscuta in tratate Internationale si 
documente ale strategice ale Guvemului Romaniei, a fost impusa de faptul ca 
aceasta activitate contribuie major la cresterea completivitStii economice, 
imbunatatirea conditiilor de viata la nivel local si regional, dezvoltarea 
infrastructurii, agriculturii si mediului de afaceri in Romania.

Statul roman si-a asumat sprijinirea activitatii ANCPI si datorita faptului ca 
informatiile referitoare la imobile, sunt obligatorii pentru indeplinirea rapida a 
procedurilor necesare recuperarii creantelor bugetare si accelerarii proiectelor de 
infrastructura de importanta nationals, ca urmare a identificarii amplasamentelor 
imobilelor ce fac obiectul acestora, precum si a amplasamentului imobilelor 
supuse implementarii schemelor de plati in agricultura, etc.
Dezvoltarea sistemului de cadastru si carte funciara, unic la nivel national, si 
implementarea PNCCF a inregistrat o evolutie considerabila in ultimii ani, 
urmare a cre^terii masive a activitatii curente la nivelul ANCPI si institutiilor 
subordonate.

Aceasta crestere masiva a activitatii rezulta, fara dubii, din datele statistice de pe 
site-ul institutiei, care atesta ca prin PNCCF au fost inregistrate gratuit peste 
2.520.000 de imobile (doar 78.272 dintre acestea fiind inregistrate in perioada 
2005-2015), precum si faptul ca, in prezent, sunt in derulare lucrari de inregistrate 
sistematica in 1.959 UAT-uri, cu o suprafata estimata de 4.062.769,94 ha, la care 
se adauga cele 660 incluse in proiectul major, toate acestea lucrari urmand a face 
obiectul verificarilor si receptiilor prevazute de lege, de catre personalul ANCPI. 
Aceste argumente au constituit justificari in baza carora, in perioada aplicabilitatii 
normelor restrictive referitoare la personal, date fiind angajamentele 
intemationale asumate de Romania a fost retinuta necesitatea asigurarii 
personalului necesar bunei functionari a ANCPI, ANCPI fiind exceptata de la 
restrictiile bugetare instituite prin Ordonanfa de urgenfa nr. 90/2017, retinandu- 
se ca, in caz contrar „se vor crea sincope insurmontabile in activitatea de
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mregistrare sistematica a imobilelor, precum §i in implementarea proiectelor de 
infrastructure de transport rutier, infrastructure energetica, deoarece este 
obligatorie intabularea tuturor imobilelor din zona culoarelor de investi^ii, in 
vederea faciliterii procesului de expropriere a parcelelor afectate, precum §i in 
implementarea schemelor de pla^i in agriculture, care de asemenea presupun 
intabularea de urgen^a a tuturor terenurilor ce fac obiectul subven^iilor acordate 
de Agen^ia Na^ionaie de Piep §i Interventie in Agriculture”, precum si faptul ce o 
blocare a activitetii ANCPI ar putea genera „afectarea gradului de colectare a 
sumelor la bugetul de stat” si ar avea „un impact negativ major atat in 
fiinctionarea Agen^iei Na^ionale, cat §i a altor institu^ii al ceror obiect de activitate 
depinde de serviciile prestate de Agen^ia Na^ionala, precum Agentia Nationaie de 
Administrare Fiscala, unitep administrativ-teritoriale, prin directiile de taxe §i 
impozite, instance judecetore§ti, existand §i riscul blocerii implementerii 
proiectului inclus in Programul operaponal regional 2014-2020, §i care face 
obiectul axei prioritare 11 - Extinderea geografice a sistemului de inregistrare a 
proprieteplor in cadastru |i cartea funciare, proiect major denumit „Cre§terea 
gradului de acoperire §i incluziune a sistemului de inregistrare a proprieteplor in 
zonele rurale din Romania” in cele 660 de unitep administrativ-teritoriale din 
mediul rural, cu o suprafa^a totaie de 5.758.314 ha, selectate.
Un alt argument esential in normelor care sa asigure mentinerea personalului 
ANCPI, chiar si in cazul reorganizarii, il constituie faptul ca obligativitatea 
implementarii proiectului major care face obiectul Axei prioritare 11 din POR 
2014-2020 in termenul si conditiile instituite, obliga ANCPI sa asigure personalul 
necesar implementarii activitatilor proiectului, calificat ca si proiect generator de 
venituri, deoarece va avea ca efect inregistrarea conform realitatii a imobilelor in 
evidentele bugetelor locale cu consecinta directa a cresterii veniturilor la bugetele 
locale, prin crearea unei baze reale si complete de impozitare a acestora.

In consecinta, pentru respectarea angajamentelor intemationale asumate de 
Romania este absolut necesara exceptarea ANCPI si institutiilor subordonate de 
la orice masuri restrictive referitoare la personal, chiar si in cazul reorganizarii, 
deoarece, in caz contrar, s-ar afecta implementarea unui proiect major, cu 
consecinte grave pentru Romania.

Inipator:

Deputat Florin ROMAN

Deputat Vasile VARGA
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