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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

pentru modifîcarea şi completarea Legii cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare nr. 7/1996

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Art. I. - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 

24 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, după alineatul (2^) se introduce un nou 

alineat, alineatul (2^), cu următorul cuprins:
„(2^) începând cu anul 2023, Agenţia Naţională asigură fondurile 

bugetare necesare executării lucrărilor de înregistrare sistematică, în 

cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, pentru un 

număr de trei unităţi administrativ-teritoriale din cadrul fiecărui judeţ, 
nominalizate de către consiliile judeţene,”

2. La articolul 12, alineatul (16) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:
„(16) In cazul în care documentele tehnice nu au fost 

contrasemnate în termenul prevăzut la alin. (18), se consideră aprobate 

tacit iar construcţiile se vor înscrie în cartea funciară fie în baza actelor de 

proprietate, fie a situaţiei tehnico-juridice reflectate de documentele
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tehnice întocmite ca urmare a identificării realizate conform art. 11 alin. (2) 

lit. f) şi necontestate în perioada de afişare publică sau cu privire la care 

cererea de rectificare a fost respinsă. Situaţia reflectată de documentele 

tehnice se prezumă a fi în concordanţă cu situaţia tehnică şi juridică reală, 
până la proba contrară.”

3. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:
„(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile inclusiv imobilelor care 

au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, din 

regiunile unde au fost aplicate prevederile Decretului-lege nr. 115/1938 

pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, în 

situaţia în care proprietarii nu sunt identificaţi cu ocazia realizării 

interviurilor pe teren, însă sunt identificaţi posesorii imobilelor din zonele 

foste necooperativizate, cât şi din zonele foste cooperativizate.”

4. La articolul 22, alineatul (7) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:
„(7) Registratorul răspunde pentru activitatea sa, în condiţiile 

legii şi este subordonat profesional registratorului-şef Registratorul de 

carte funciară are obligaţia să respecte reglementările speciale în materie 

de cadastru şi publicitate imobiliară şi practica unitară stabilită la nivel 

naţional prin deciziile cu caracter obligatoriu emise potrivit alin. (12).”

5. La articolul 24 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:
„a) încheierea registratorului de registrul comerţului prin care se 

dispune înregistrarea operaţiunii în registrul comerţului;”

6. La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:
„(2) Construcţiile realizate înainte de 1 august 2001, care este data 

intrării în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi 
unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, se intabulează, în lipsa 

autorizaţiei de construire, în baza certificatului de atestare fiscală prin care 

se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii 

administraţiei publice locale în a cărei rază se află situată construcţia,
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precum şi a documentaţiei cadastrale întocmite în acest scop, cu condiţia 

ca titularul de rol fiscal asupra construcţiei să fie şi titularul unui drept real 

sau în favoarea acestuia să fie notată posesia asupra terenului.”

7. La articolul 41 alineatul (3) litera c), punctul (i) se modifică 

şi va avea următorul cuprins:
„(i) procesul-verbal de vecinătate semnat de către proprietarii, 

concesionarii, administratorii, titularii dreptului de folosinţă, cu titlu 

oneros sau gratuit, sau de cei care dovedesc posesia în temeiul unui act 

juridic sau administrativ al imobilului vecin;”

8. La articolul 41, partea dispozitivă şi literele c) şi d) ale alin. (8^) 

se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(8^) Pentru cazurile prevăzute la alin. (8), notarea posesiei în 

favoarea persoanelor fizice sau juridice se efectuează în baza următoarelor 

documente:

c) proces-verbal de vecinătate semnat de către proprietarii, 
concesionarii, administratorii, titularii dreptului de folosinţă, cu titlu 

oneros sau gratuit, sau de cei care dovedesc posesia în temeiul unui act 

juridic sau administrativ al imobilului vecin;
d) declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă 

autentică, prin care acesta declară că:
(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;
(ii) este sau nu căsătorit, precum şi regimul matrimonial, în

cazul persoanei fizice;
(iii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul;
(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;
(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
(vi) imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care 

imobilul este deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;”

Art. II. - De la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe întreaga 

perioadă de derulare a Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, 
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile 

subordonate sunt exceptate de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul 

ocupării posturilor în sectorul bugetar, cu completările ulterioare.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor 

în şedinţa din 11 octombrie 2022, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEm DEPUTAŢILOR

I

CIPRIAN-CONSTANTIN ŞERBAN


