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PARLAMENTUL ROMANIEI

SEN AT

LEGE

pentru modificarea §i completarea Legii cadastrului $i a publicita^ii 
imobiliare nr.7/1996, precum pentru modiOcarea art.121 din Legea

fonduiui funciar nr.18/1991

Senatul adopta prezentul protect de lege

Art.I.- Legea cadastrului §1 a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata in 

Monitorul Oflcial al Romaniei, Partea I, nr.720 din 24 septembrie 2015, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum 

urmeaza:

1. La articolul 3, alineatele (1) (6) - (6^) se modifica $i vor avea
urmatorul cuprins:

„Art.3.- (1) Agentia Nalionala de Cadastru §i Publicitate Imobiliara, 
denumita in continuare Agentia Nafionala, se organizeaza ca institutie publica cu 

personalitate juridica, in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii 
Administratiei, personalul acesteia, precum §i cel al instituliilor subordonate fiind 

incadrat cu contract individual de munca.

(6) Pentru indeplinirea obligatiilor sale, Agentia Nationals 

acorda gratuit acces on-line la seturile de date administrate de aceasta §i institutiile 

sale subordonate, in functie de disponibilitatea datelor in format electroniCj 
notarilor public!, persoanelor fizice §i juridice autorizate sa efectueze lucrM de 

cadastru, geodezie, cartografie, expertilor judiciari, institutiilor §i autoritatilor 

publice, precum §i altor entitati care indeplinesc un serviciu public, in scopul 
indeplinirii atributiilor acestora, in conditiile stabilite prin ordin al directorului 
general al Agentiei Nationale.
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(6‘) Prin ordin al directorului general al Agentiei Na^ionale 

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

conditiilor 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 Agen^iei Nationale §i se pot comunica utilizatorilor, dupa caz, prin alte 

mijloace de comunicare.”

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

3. La articolul 9, alineatele (9) si (34) se modified §i vor avea urmatorul
cuprins:

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

conform procedurii prevazute la alin. (8), cu excep^ia certificatelor de mo^tenitor 

eliberate ulterior implinirii unui termen de 2 ani de la data sesizarii camerei 
notarilor public! de catre prim^ie sau de catre oficiul teritorial, in cazul 
succesiunilor nedezbatute, in vederea repartizarii cauzei succesorale notarului 
public competent."

(34) Fondurile aferente acestor lucrari se vireaza in contul unita^ilor 

administrativ-teritoriale ulterior infiinjarii carfilor funciare, iar suma ce urmeaza a 

fi virata se va calcula raportat la numarul total de carti funciare, in cuantumul 
prevazut de lege la data solici&ii de decontare.”

4. La articolul 11 alineatul (2), litera g) se modified §;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;”

5. La articolul 13, alineatele (2) si (15) se modiHca §i vor avea urmatorul
cuprins:

„(2) Dispozifiile prevazute la alin.(l) sunt aplicabile inclusiv imobilelor 

care au fost inregistrate in sistemul integrat de cadastru §i carte funciara, din 

regiunile unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/193 8 pentru 

unificarea dispozifiilor privitoare la c^ile funciare, publicat in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr.95 din 27 aprilie 1938, in situafia in care proprietarii nu 

sunt identificafi cu ocazia realizarii interviurilor pe teren, insa sunt identificafi



3

posesorii imobilelor din zonele foste necooperativizate, imobilelor pentru care s-a 

emis titlul de proprietate situate in zonele foste cooperativizate, precum §i 
imobilelor situate in intravilanul localita^ilor care au facut obiectul legilor de 

restituire a proprietajilor funciare.

(15) in cazul imobilelor ai caror proprietari, posesori sau al^i detentori 
precari, astfel cum sunt defmiti la art.918 din Legea nr.287/2009 privind Codul 
civil, republicata, cu modific^le ulterioare, nu pot fi identificati cu ocazia 

efectuarii din oficiu a lucrarilor de inregistrare sistematica, precum ^i in lipsa 

documentelor prevazute la alin.(l) cu privire la calitatea de posesor, dreptul de 

proprietate se va inscrie provizoriu in favoarea unita^ii 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 asupra imobilului sau a 

posesorului, in baza unei documentapi care va cuprinde:
a) identificarea imobilului in planul cadastral, in scopul de a 

certifica faptul ca imobilul din actul de proprietate sau din adeverinta prevazuta la 

art. 41 alin.(8) lit. b), corespunde cu cel din plan;
b) actul care atesta dreptul de proprietate sau a documentelor 

prevazute la art.41 alin.(8) lit. b) - g) in cazul posesiei.”

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

7. La articolul 40, alineatele (2^) si (3) se modifica vor avea urmatorul
cuprins:

„(2 ) In regiunile de carte flinciara 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 proprietaplor funciare, 
inscrierile privitoare la imobile cuprinse in carfile funciare deschise anterior vor 

continua sa fie facute in aceste carti, cu respectarea dispozipilor Legii nr 287/2009, 
republicata, cu modificarile ulterioare, si ale prezentei legi. Pentru aceste imobile, 
inregistrarea in planul cadastral se va realiza printr-o documentape cadastrala in 

baza careia se va atribui numar cadastral.
(3) Pentru imobilele prevazute la alin.(2’) se vor deschide c&*{i funciare 

noi in baza unei documentapi cadastrale, cu respectarea prevederilor legale 

aplicabile actelor, faptelor sau situap'ilor juridice ce stau la baza deschiderii 
acestora, in urmatoarele cazuri:

a) inscrierea unei construcpi sau extinderea acesteia daca a fost 
edificata pe doua sau mai multe imobile, identificate cu numar topografic;
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b) alipirea sau dezlipirea, efectuata m baza consim^amantului 
proprietarului tabular exprimat m forma autentica; in acest caz, deschiderea noii 
carji funciare, pentru imobilul rezultat, se va realiza fara a fi necesara deschiderea 

prealabila a unei car{i flmciare pentru imobilul sau imobilele care fac obiectul 
alipirii sau dezlipirii;

c) inscrierea dreptului de proprietate dobandit in temeiul legilor de 

restituire a proprieta^ilor funciare sau a Hotararii Guvemului nr.834/1991 privind 

stabilirea ?i evaluarea unor terenuri definute de societa^ile comerciale cu capital de 

stat, asupra mtregului 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 modificmle 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 unitaji administrativ- 

teritoriale fafa de cea pe care a fost deschisa cartea funciara.”

8. 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 funciara vor fi transcrise in noua carte funciara, 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.”

9. La articolul 40, alineatul (12) se modiflca va avea urmatorul
cuprins:

(12) Dupa modificarea confinutului documentelor planurilor parcelare, in 

urma solufionarii cererilor de rectificare, in perioada de afi§are, ulterior fmalizarii 
perioadei de afi§are §i contestare, oficiul teritorial receptioneaza documentele 

planurilor parcelare finale §i procedeaza, dupa caz, la deschiderea noilor carji 
funciare in baza titlului de proprietate eliberat potrivit dispozifiilor alin.(4), la 

actualizarea informafilor tehnice cu privire la imobilele deja inscrise in eviden^ele 

de cadastru 51 carte funciara sau la inscrierea provizorie a dreptului de proprietate, 
potrivit principiilor inregistrarii sistematice.”
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10. La articolul 41, partea introductiva a alineatului (8) se modifica va 

avea urmatorul cuprins;
„In cazul proprieta^ii private, m lipsa actelor de proprietate asupra 

imobilelor nemscrise in cartea funciara, imobilelor pentru care s-a emis titlul de 

proprietate situate in zonele foste cooperativizate §i inscrise in cartea fiznciara la 

cerere sau ca urmare a fmalizarii 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 unitatii administrativ 

teritoriale sau inscrise 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, republicata, cu 

modificarile ulterioare, persoana interesata poate solicita notarea posesiei, in baza 

urmatoarelor documente:”

Art.II.- Articolul 121 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.l din 5 ianuarie 1998, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art.l2i.- Finanjarea activita^ii de cadastru funciar, precum si a bancilor de 

date aferente acestora, la nivel judejean si national, se va realiza de la buget, iar in 

cazul planurilor parcelare realizate §i recepjionate potrivit legislaliei specifice a 

cadastrului, sunt aplicabile dispozitiile referitoare la cofinanfare prevazute la art. 9 

alin.(29) - (34) din Legea cadastrului §i a publicitalii imobiliare nr,7/1996, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.III.- Prin derogate de la prevederile art.38 alm.(4) din Legea-cadru 

nr. 15 3/2017 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 Agenliei Najionale de 

Cadastru §i Publicitate Imobiliara si ale instituliilor subordonate, aferente funcliilor 

prevazute la anexa nr.VIII, cap.II, lit.A., pct.I, subpct.2.4 lit.a) §i b) §i lit.C lit.b) 

din lege, se stabilesc la nivelul prevazut pentru anul 2022.
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Art.IV.- Prevederile ordinului directorului general al Agenjiei Nationale de 

Cadastru si Publicitate Imobiliara prev^t la art.9 alin.(34^) din Legea 

cadastrului si a publicita^ii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si 
complet&*ile 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 recepjia documentelor tehnice cadastrale prevazuta la art. 11 

alin.(2) lit.i).
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Acest project de lege a fost adoptat de Senat in ^edin^a din 14 octombrie 

2020, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constitufia 

Romaniei, republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI

Robert-Marius Cazanciuc
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