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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru modificarea completarea Legii cadastruiui §i a 

publicitatii imobiliare nr. 7/1996, precum §i pentru modificarea 

art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

Camera Deputa^ilor adopta prezentul proiect de lege.

Art. 1. - Legea cadastruiui §i a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, 
republicata m Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 720 din 

24 septembrie 2015, cu modificmle §i completarile ulterioare, se modifica 

§i se completeaza dupa cum urmeaza:

1, La articolul 3, alineatele (1) §i (6) - (6^) se modifica §i vor 

avea urmatorul cuprins:
„(1) Agentia Na^ionala de Cadastru §i Publicitate Imobiliara, 

denumita in continuare Agenfia Na^ionald, se organizeaza ca institutie 

publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice §i Administratiei, personalul acesteia, precum §i cel al 
institutiilor subordonate, fiind incadrat cu contract individual de munca.

(6) Pentru indeplinirea obligatiilor sale, Agen^ia Nationals acorda 

gratuit acces on-line la seturile de date administrate de aceasta si institutiile 

sale subordonate, in fimctie de disponibilitatea datelor in format electronic, 
notarilor publici, avocatilor, executorilor judecatoresti, persoanelor fizice §i 
juridice autorizate sa efectueze lucrari de cadastru, geodezie, cartografie,
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experfilor judiciari, institu^iilor §i autoritatilor publice, precum §i altor 

entita^i care indeplinesc un serviciu public, in scopul indeplinirii 

atributiilor acestora, in condi^iile stabilite prin ordin al directorului general 

al Agentiei Nationale.
(6’) Prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale 

dreptul de acces se poate revoca, fara un aviz prealabil, pentru 

nerespectarea condi^iilor in baza carora a fost acordat accesul la seturile 

de date.
(6^) Seturile de date disponibile, forma acestora, modalitatea de 

accesare §i ghidurile de utilizare se publica §i se actualizeaza permanent 

pe pagina web a Agentiei Nationale §i se pot comunica utilizatorilor, 
dupa caz, prin alte mijloace de comunicare.”

2. La articolul 3, alin. (6^) se modifica si va avea urmatorul

„(6^) Ordinul prev^t la alin. (6) se publica in Monitorul Oficial 

al Romaniei, Partea I si pe pagina de internet a Agentiei Nationale.”

cuprins:

3. La articolul 4, litera d) se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

„d) aproba, prin ordin cu caracter normativ al directorului 

general al Agentiei Nationale, regulamentul privind autorizarea §i 
recunoasterea autorizarii persoanelor fizice §i juridice, de catre Agenda 

Nationala si institutiile subordonate, in vederea executarii lucrarilor de 

specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei §i cartografiei pe 

teritoriul Romaniei;”

4, La articolul 4, dupa litera d) se introduce o noua litera, 
litera d'), cu urmatorul cuprins:

„d^) aproba, prin ordin cu caracter normativ al directorului general 

al Agentiei Nationale, codul deontologic al persoanelor fizice si juridice 

autorizate, precum si componenta si atributiile comisiei de etica si discipline 

a acestora. Din cadrul acestei comisii fac parte reprezentanti ai Agentiei 

Nationale si ai asociatiilorprofesionale din domeniu legal constituite.”

5. La articolul 9, alineatele (9) si (29), se modifica §i vor avea 

urmatorul cuprins:
„(9) Plata certificatelor de mo§tenitor se face de catre Agen^ia 

Nationala conform procedurii prevazute la alin. (8), cu exceptia
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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 notarului public competent.
A

(29) In cadrul Programului national de cadastru §i carte funciara 

se cofinanteaza lucrarile de inregistrare sistematica, precum §i lucrarile 

de intocmire a planurilor parcelare, ce vor fi coordonate de catre 

comisiile locale de restituire a proprietatilor funciare in conformitate cu 

art. 40 alin. (4) - (12), initiate ca urmare a contractarii acestora de catre 

unitatile administrativ-teritoriale, valoarea cofmantarii fiind in 

cuantumul prevazut la alin, (34^).”

6. La articolul 9, dupa alineatul (29^), se introduce un nou 

alineat, alin. (29^), cu urmatorul cuprins:
„(29^) Prin exceptie de la prevederile alin. (29^), pot face 

obiectul decontarii potrivit alin. (29) si alin. (30) - (34) si sectoarele 

cadastrale receptionate de catre oficiile teritoriale anterior intrarii in 

vigoare a Legii nr. 150/2015 pentru modificarea si completarea Legii 

cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, in cadrul contractelor 

de inregistrare sistematica incheiate de unitatile administrativ-teritoriale 

in baza protocoalelor de colaborare incheiate cu Agenda Nationala.”

7. La articolul 9, alineatele (30), (34) si (34^), se modifica §i 
vor avea urmatorul cuprins:

„(30) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, la sumele 

prevazute la alin. (29) §i alin. (34^), ce se deconteaza de Agenda 

Nationala de Cadastru §i Publicitate Imobiliara pentru cofmantarea 

lucrarilor de intocmire a planurilor parcelare si pentru cofmantarea sau 

fmantarea lucrarilor de inregistrare sistematica, contractate de unitatile 

administrativ-teritoriale, se adaugataxape valoarea adaugata.

(34) Fondurile aferente acestor lucrari se vireaza in contul 

unitatilor administrativ-teritoriale ulterior infdn(arii caifilor funciare, iar 

suma ce urmeaza a fi virata se va calcula raportat la numarul total de 

card funciare, in cuantumul prevazut de lege la data solicitarii de 

decontare.
(34^) In cadrul Programului national de cadastru §i carte 

funciara se finanfeaza, in condifiile legii, §i lucrarile de inregistrare
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sistematica ce vor fi initiate de unita^i administrativ- teritoriale, avand ca 

obiect sectoare cadastrale, indiferent de calitatea titularului dreptului, 
respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau 

posesor de:

s.-

a) imobile din extravilan;
b) imobile din intravilan;
c) imobile din extravilan §i din intravilan.”

8. La articolul 9, alineatul (34^) se abroga.

9. La articolul 9, alineatul (34^) se modiflca si va avea 

urmatorul cuprins:
„(34^) Agenjia Najionala finanjeaza lucr^le de inregistrare 

sistematica inijiate de unita^ile administrativ-teritoriale in condi^iile alin. (34^) 

§i (34^) intr-un cuantum de maximum 84 lei + TV A/carte funciara, care se 

majoreaza pentru terenurile situate in extravilan cu coeficien^ii aferen^i 
categoriilor de dificultate ale terenurilor in funcjie de relief prevazu^i in 

anexele la Normele de timp pentru opera^iile necesare realizarii lucrarilor 

de specialitate in cadrul Centrului National de Cartografie, aprobate prin 

ordin al directorului general al Agen^iei Na^ionale. Cuantumul de 

maximum 84 lei + TV A/carte funciara se majoreaza pentru terenurile 

situate in intravilanul comunelor cu un coeficient de 2,6, pentru terenurile 

situate in intravilanul oraselor, municipiilor si resedintelor de judet se 

majoreaza cu un coeficient de 3,1, iar pentru terenurile situate in 

intravilanul localitatilor din judetul Ilfov si Bucuresti se majoreaza cu un 

coeficient de 3,5. Pentru imobilele situate in zonele de aplicare a 

Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozifiilor privitoare la 

carfile funciare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 

din 27 aprilie 1938, sumele rezultate ca urmare a majorarii cuantumului 
maximum 84 lei + TV A/carte funciara cu coeficientii aferenfi categoriilor 

de dificultate ale terenurilor in funcfie de relief in cazul imobilelor situate 

in extravilan sau cu coeficientii aferenti in cazul imobilelor situate in 

intravilan se majoreaza cu un coeficient de 1,4.”

10. La articolul 11 alineatul (2), litera g) se modiflca §i va 

avea urmatorul cuprins:
„g) sesizarea camerei notarilor publici de catre primarie, in 

cazul succesiunilor nedezbatute, in vederea repartizarii cauzei 
succesorale notarului public competent;”
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11. La articolul 14, alineatele (1) si (8) se modiiica si vor 

avea urmatorul cuprins:
„(1) Documentele tehnice realizate la nivelul intregii unitati

administrativ-teritoriale sau dupa caz cele realizate la nivel de sectoare
cadastrale se afiseaza, prin grija oficiului teritorial, in conditiile art. 11
alin. (2) lit. k), pentru o perioada de 60 de zile. Cererile de rectificare a
documentelor tehnice ale cadastrului se formuleaza in termen de 60 de
zile de la data afisarii si sunt insotite de documente doveditoare.
Comisia de solutionare a cererilor de rectificare formata din
reprezentanti desemnati de primar, reprezentanti mandatati ai
executantului lucrarii de inregistrare sistematica si reprezentanti
desemnati de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara solutioneaza ’ ^ 1

cererile in perioada de afisare publica, dar nu mai tarziu de 90 de zile de 

la fmalizarea perioadei de afisM, conform realitatii din teren si a unei 

proceduri stabilite prin regulament, aprobat prin ordin cu caracter 

normativ al directorului general al Agentiei Nationale.

(8) Efectul constitutiv de drepturi cu privire la un imobil 

opereaza de la data efectuarii primei inscrieri subsecvente ce are la baza 

acte juridice constitutive sau translative de drepturi reale incheiate 

ulterior deschiderii din oficiu a cartilor flinciare, pentru intreaga unitate 

administrativ-teritoriala.”

12. La articolul 14, alineatul (9) se abroga.

13. La articolul 14, dupa alineatul (11) se introduce un nou 

alineat, alin. (12) cu urmatorul cuprins:
„(12) In cazul deschiderii din oficiu a noilor carti flinciare, 

inscrierile active din vechile carti funciare se transcriu cu aceleasi efecte
5 5

juridice si sub acelasi rang avute anterior.”

14. La articolul 22, dupa alin. (2) se introduce un nou 

alineat, alin. (2^), cu urmatorul cuprins:
„(2^) La solutionarea cererilor de inscriere, receptie sau avizai'e 

depuse online prin intermediul sistemului informatic, competenta 

personalului de specialitate este la nivel de oficiu de cadastru si 
publicitate imobiliara.”
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15. La articolul 24, alineatele (5) si (6) se modifica si vor 

avea urmatorul cuprins:
„(5) Intabularea in cartea funciara a transmisiunii drepturilor 

reale imobiliare ce opereaza prin efectul fuziunii/divizarii se efectueaza 

pe baza unei documentatii cuprinzand:
a) hotararea instantei de judecata care se pronunta asupra 

legalitatii fuziunii/divizMi;
b) dovada de inregistrare in registrul comerUiIui;
c) certificatul de inmatriculare in registrul comertului;
d) proiectul de fliziune/divizare incheiat in forma autentica.
(6) Pentru autentificarea proiectului de fuziune/divizare notarul 

public va solicita extras de carte funciara pentru autentificare.”

16. La articolul 28^, alineatele (1) si (2) se modifica si vor 

avea urmatorul cuprins:
„(1) Cererea de inscriere, receptie sau avizare va putea fi 

depusa si online, insotita de inscrisul prin care se constata actul sau 

faptul juridic a c^ui inscriere se cere, sau, dupa caz, de inscrisul pentru 

care se solicita receptia sau avizarea.
(2) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de redarea pe 

suport informatic a inscrisurilor emise in forma materials, semnate de 

deponent cu semnatura electronica calificata, prin care certifica ca 

redarea pe suport informatic s-a facut dupa originalul sau copia 

legalizata a inscrisului si ca nu a fost alterat continutul acestuia, sub 

sanctiunea nulitatii absolute a inscrierii, receptiei sau avizarii. Pentru 

efectuarea inscrierii in cartea funciara, inscrisul pe suport informatic 

astfel depus are efect juridic echivalent inscrisului original si va sta la 

baza solutionarii cererii.”

17. La articolul 28^, dupa alin. (2) se introduce un nou 

alineat, alin. (2^), cu urmatorul cuprins:
„(2^) In situatia in care inscrisurile in format electronic nu 

respecta cerintele formale in sensul ca prezinta modificari, stersaturi, 
adaugiri sau sunt ilizibile, registratorul de carte funciara poate solicita 

prin referat de completare originalul sau copia legalizata a acestora 

precum si a tuturor celorlalte documente anexate, cererea urmand a fi 
solutionata in baza dispozitiilor art. 28.”
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18. La articolul 28\ alineatele (3) si (4) se modifica si vor 

avea urmatorul cuprins:
„(3) Inregistrarea cererii in sistemul informatic se face pe baza 

unui mecanism de acces, care prezinta garantii pentru a face deplina 

credinta in privinta identitatii persoanei care face inregistrarea.
(4) Raspunderea pentru certificarea inscrisurilor si pentru 

corectitudinea datelor in format electronic introduse in bazele de date, 
revine deponentului.”

19, La articolul 28\ dupa alin. (5) se introduc trei noi 

alineate, alin, (6) - (8), cu urmatorul cuprins:
„(6) Arhivarea cererii si a inscrisurilor depuse online, precum si 

a documentelor emise online de oficiile teritoriale se efectueaza prin 

sistemul integrat de cadastru si carte flmciara administrat de catre 

Agenda Nationala prin directia de specialitate. La cererea persoanelor 

interesate oficiile teritoriale elibereaza copii de pe aceste inscrisuri, cu 

mentiunea conform cu exemplarul din sistemul informatic integrat. 
Originalul sau copia legalizata a inscrisurilor certificate in conditiile 

alin. (2) se pastreaza permanent de catre solicitant sau deponent, 
conform celor precizate pe cererea de receptie si/sau inscriere, in lipsa 

acestei mentiuni, cererea urmand a fi respinsa.
(7) In vederea solutionarii cererilor de inscriere, receptie sau 

avizare depuse online, personalul poate fi detasat de la un oficiu 

teritorial la altul, urmand ca acesta sa isi desfasoare activitatea in regim 

de telemunca in sediul institutiei cu care are incheiat contract individual 

de munca.
(8) Detasarile prevazute la alin. (7) se dispun cu acordul 

prealabil al Agentiei Nationale.”

20. La articolul 40, alineatele (2^) si (3) se modifica §i vor 

avea urmatorul cuprins:
„(2^) In regiunile de carte funciara care au fost supuse 

Decretului-lege nr. II5/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare 

la car^ile funciare, cu exceptia imobilelor care fac obiectul legilor de 

restituire a proprietatilor funciare, inscrierile privitoare la imobile 

cuprinse in cartile funciare deschise anterior vor continua sa fie facute in 

aceste card, cu respectarea dispozifiilor Legii nr. 287/2009, republicata, 
cu modificarile ulterioare, si ale prezentei legi. Pentru aceste imobile.
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inregistrarea in planul cadastral se va realiza printr-o documentatie 

cadastrala in baza careia se va atribui numar cadastral.
(3) Pentru imobilele prevazute la alin. (2^) se vor deschide carji 

fiinciare noi in baza unei documentatii cadastrale, cu respectarea 

prevederilor legale aplicabile actelor, faptelor sau situa^iilor juridice ce 

stau la baza deschiderii acestora, in 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 consim^amantului 

proprietarului tabular exprimat in forma autentica; in acest caz, 
deschiderea noii car^i fiinciare, pentru imobilul rezultat, se va realiza 

fara a fi necesara deschiderea prealabila a unei carji fiinciare pentru 

imobilul sau imobilele care fac obiectul alipirii sau dezlipirii;
c) inscrierea dreptului de proprietate dobandit in temeiul legilor 

de restituire a proprieta^ilor fiinciare sau a Hotararii Guvemului 

nr. 834/1991 privind stabilirea §i evaluarea unor terenuri de^inute de 

societa^ile comerciale cu capital de stat, asupra intregului imobil sau 

asupra unei parji care se va desprinde din acesta;
d) notarea posesiei in situafia in care nu s-au efectuat inscrieri 

in cartea flinciara in ultimii 30 de ani anteriori intrarii in vigoare a Legii 

nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare;
e) imobilul ce face obiectul actului sau faptului juridic supus 

inscrierii este format din mai multe imobile sau parji din acestea, 
identificate cu numar topografic;

f) imobilul este situat pe raza unei alte unitati administrativ-teritoriale 

fa0 de cea pe care a fost deschisa cartea flinciara.”

21. La articolul 40, dupa alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alin. (3^), cu urmatorul cuprins:
„(3^) In cazurile prevazute la alin. (3) lit. a), b) §i f), inscrierile 

active din vechea carte fiinciara vor fi transcrise in noua carte flinciara, 
cu acelea§i efecte juridice §i sub acela§i rang avute anterior. Daca 

intregul imobil inscris in cartea flinciara a fost transcris, aceasta se va 

inchide §i nu va mai putea fi redeschisa pentru noi inscrieri.”



9

22, La articolul 40, alineatele (4), (5), (8) si (12) se modifica 

si vor avea urmatorul cuprins:
„(4) Imobilele inscrise in titlurile de proprietate emise in baza 

legilor de restituire a proprietatilor funciare se inscriu din oficiu in cartea 

funciara pe baza planurilor parcelare sau de incadrare in tarla, receptionate 

de catre oficiul teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu 

caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.
(5) Reprezentarea amplasamentelor imobilelor din planurile 

parcelare intocmite de catre comisiile locale de restituire a proprietatilor 

funciare constituie o modalitate de punere in concordanta a 

amplasamentelor imobilelor rezultate din masuratori cu identificatorii 

amplasamentelor imobilelor inscri§i in titlurile de proprietate sau, dupa
A

caz, in cartea funciara. In caz de discrepanta, prevaleaza situatia 

identificata in urma masuratorilor efectuate §i nu se impune rectificarea 

identificatorilor, respectiv a numarului de tarla sau parcela a 

amplasamentelor imobilelor inscrise eronat in actele de proprietate sau 

documentele care au stat la baza eliberarii acestora. In cadrul lucrarilor 

de intocmire a planului parcelar, situatia tehnica §i juridica a imobilelor 

inregistrate anterior in planul cadastral sau topografic §i in cartea 

funciara se modifica conform situatiei tehnico-juridice actuale 

identificata prin masuratorile efectuate §i actele juridice colectate, fara 

acordul proprietarilor.

(8) Prin grija primarului unitafii administrativ-teritoriale planul 

parcelar §i tabelul parcelar se publica §i se afi§eaza la sediul consiliului 

local sau intr-un alt loc stabilit in acest scop de catre primarul unitafii 

administrativ-teritoriale §i pe pagina de internet a autoritafii administrafiei 
publice locale, pentm o perioada de 30 zile. Cererile de rectificare a 

documentelor planurilor parcelare se formuleaza in termen de 30 zile de la 

data afi^mi §i sunt insofite de documente doveditoare. Comisia locala de 

fond flmciar solufioneaza cererile in perioada de afi§are publica, dar nu 

mai tarziu de 15 zile de la fmalizarea perioadei de afi^are.

(12) Dupa modificarea continutului documentelor planurilor 

parcelare, in urma solutionarii cererilor de rectificare, §i actualizarea 

evidentei conform lucrarilor de inregistrare in cadastru §i in cartea 

funciara realizate la cerere in perioada de afi§are, oficiul teritorial 

receptioneaza documentele planurilor parcelare finale si procedeaza din 

oficiu la inscrierea in carti funciare noi a tuturor imobilelor cuprinse in
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planul parcelar. In aceasta situatie, inscrierea din oficiu este asimilata 

primei inregistrari sistematice in conditiile prevazute la art. 14 alin. (6), 
dispozitiile art. 13 alin. (14) si (16), art. 14 alin. (6^) - (8), (9^) - (9^), 
(10) si (11) precum si ale art. 15 alin. (1) si (2) aplicandu-se in mod 

corespunzator si in cazul lucrarilor de intocmire a planurilor parcelare.”

23. La articolul 41, aiineatul (8) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins:
A.

„(8) In cadrul inregistrarii sporadice, persoana interesata poate 

solicita notarea posesiei in cartea funciara in urmatoarele cazuri:
a) pentru imobile neinscrise in cartea funciara, in lipsa actelor 

de proprietate asupra acestora;
b) pentru imobilele inscrise in cartile fiinciare din regiunile 

unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 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;
c) pentru imobilele cu privire la care s-au emis titluri de 

proprietate, situate in zonele foste cooperativizate si inscrise in cartea 

funciara la cerere sau ca urmare a finalizarii lucrarilor de inregistrare 

sistematica;
d) pentru imobilele situate in zonele necooperativizate cu 

privire la care a fost inscris provizoriu dreptul de proprietate al unitatii 

administrativ-teritoriale, ca urmare a finalizarii lucrarilor de inregistrare 

sistematica, in conditiile art. 13 alin. (15);
e) pentru imobile cu privire la care au fost inscris provizoriu 

dreptul de proprietate al unitatii administrativ-teritoriale, in cadrul 

procedurii de expropiere in conditiile art. 41

24. La articolul 41, dupa aiineatul (8) se introduce un nou 

alineat, alin. (8^) cu urmatorul cuprins:
„(8^) Pentru cazurile prev^ute la alin. (8) notarea posesiei se 

efectueaza in baza urmatorelor documente:
a) documentafia cadastrala recep^ionata de oficiul de cadastru 

publicitate imobiliara;
b) adeverinfa eliberata de primaria in a carei raza teritoriala este 

situat imobilul, din care sa rezulte ca:
(i) posesorul a platit taxele §i impozitele locale ca un adevarat

proprietar;
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(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) declara^ia pe propria raspundere a posesorului, data in forma 

autentica, prin care acesta declara ca;
(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 de(inut sau nu pe cote-parji; in cazul in care 

imobilul este de^inut pe cote-paifi, to^i posesorii vor declara intinderea 

cotelor;
e) inscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma in 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.

25. Dupa art. 41 se introduce un nou articol, art. 41^, cu 

urmatorul cuprins:
„Art. 41^ In cazul imobilelor pentru care este necesara 

exproprierea pentru cauza de utilitate publica, in vederea realizarii unor 

obiective de interes national, judetean si local, la solicitarea 

expropriatorului, persoana autorizata intocmeste documentatiile cadastrale 

individuale, iar in situatia in care aceasta nu poate identifica proprietary, 
posesorii sau alti detinatori legali ori in lipsa actelor de proprietate sau a 

documentelor care atesta calitatea de posesor, dreptul de proprietate se 

inscrie provizoriu in favoarea unitatii administrativ-teritoriale, urmand ca 

intabularea dreptului de proprietate sa se faca ulterior cu respectarea 

dispozitiilor art. 13 alin. (15).”

26. La articolul 46, alineatul (1) se modifica §i va avea 

urmatorul cuprins:
„(1) Agenda Nationala, preeum si institutiile subordonate, in 

functie de competenta lor, sunt imputemicite sa controleze activitatea 

tuturor persoanelor fizice §i juridice autorizate in conditiile prezentei 

legi, care desfa§oara activitati pe teritoriul Romaniei in domeniile
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cadastrului, geodeziei §i cartografiei, cu exceptia institutiilor din 

domeniul ap^mi, ordinii publice §i al securitatii nationale, care exercita 

acest atribut prin structurile proprii.”

27. La articolul 47, alineatul (1) se modifica va avea 

urmatorul cuprins:
„(1) Constatarea contraventiilor §i aplicarea sanctiunilor se 

realizeaza de catre Agentia Nationala si, dupa caz, de catre institutiile 

subordonate, prin imputemicitii lor.”

Art. IL - Articolul 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, 
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 

5 ianuarie 1998, cu modificmle §i completarile ulterioare, se modifica si 
va avea urmatorul cuprins:

„Art. 121. - Finantarea activitatii de cadastru funciar, precum si 
a bancilor de date aferente acestora, la nivel judetean si national, se va 

realiza de la buget, iar in cazul planurilor parcelare realizate §i 
receptionate potrivit legislatiei specifice a cadastrului, sunt aplicabile 

dispozitiile referitoare la cofmanlare prevazute la art. 9 alin. (29) - (34) 

din Legea cadastrului si a publicitalii imobiliare nr. 7/1996, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare.”

Art. III. - Prevederile ordinului directorului general al Agentiei 

Nationale de Cadastru ?i Publicitate Imobiliara prevazut la art. 9 alin. (34^) 

din Legea cadastrului si a publicitalii imobiliare nr. 7/1996, republicata, 
cu modificarile si completMle ulterioare, referitoare la plata serviciilor 

contractate de unita^ile 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 receplia 

documentelor tehnice cadastrale prevazuta la art. 11 alin. (2) lit. i).
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Acest protect de lege a fast adoptat de Camera Deputafilor 

in §edinfa din 13 octombrie 2021, cu respectarea prevederilor 

art: 76 alin. (1) din Constitufia Romdniei, republicatd.

p. PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

FLORIN-CLAUDIU ROMAN
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