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Parlamentul României 

Camera Deputaților 

 
Comisia pentru administraţie publică 

şi amenajarea teritoriului  

Comisia juridică, de disciplină  

şi imunităţi 

Nr.4c-7/527 

 

               Nr.4c-13/696 

 

București, 4 octombrie 2022 

 

Plx 462/2022 

 

 

RAPORT COMUN 

asupra Propunerii legislative privind completarea Legii cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare nr.7/1996 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului și Comisia juridică, de disciplină și imunități au 

fost sesizate spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind 

completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, trimisă prin 

adresa nr. Plx 462/2022 din 6 septembrie 2022. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut şi a respins 

propunerea legislativă în şedinţa din ziua de 1 septembrie 2022. 

Camera Deputaților este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

din Constituția României, republicată și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul 

Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere: 

- avizul negativ  al Consiliului Legislativ (nr. 529/ 11.05.2022); 

-avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr. 2569/ 3.05.2022); 

- avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice (nr. 4c-5/477/ 13.09.2022). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea cu un nou 

alineat a art.9 din Legea nr.7/1996. Potrivit expunerii de motive, intervenţia 
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legislativă are ca scop ca începând din anul 2023 până în anul 2026, să fie realizată 

cadastrarea integrală a cel puţin 1000 de unităţi administrativ-teritoriale, în special 

din mediul rural. Fondurile bugetare necesare efectuării acestei activităţi vor fi puse 

la dispoziţie de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

Potrivit prevederilor art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor două comisii 

sesizate în fond au examinat propunerea legislativă în şedinţe separate. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au examinat 

propunerea legislativă în ședința desfășurată în ziua de 4 octombrie 2022. La ședința 

Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au fost prezenți conform listei 

de prezentă. 

Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului 

au examinat propunerea legislativă în şedinţa din data de 4 octombrie 2022. La 

lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența deputații conform listei de prezență. 

La dezbaterile care au avut loc a participat, în calitate de invitat, în 

conformitate cu prevederile art. 55 și 56 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, doamna Hajnalka Ildiko Vig– 

președinte – director general, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară.  

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, membrii 

celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei 

Deputaților adoptarea Propunerii legislative privind completarea Legii cadastrului 

şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 cu amendamente admise prevăzute în Anexa 

nr.1 și amendamente respinse prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul raport comun. 

       În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE  

Simona BUCURA - OPRESCU  

 

 

    PREŞEDINTE  

Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ 

SECRETAR,  

Christine THELLMANN  

 

    SECRETAR,  

László-Zsolt LADÁNYI 

 
Şef serviciu Cristian BITEA  

Consilier parlamentar Beatrice DRĂGAN  

 
            Șef serviciu Andrada ARMENCEA 

            Consilier parlamentar Andreea SÂRBU 
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Anexa nr. 1 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisiile a hotărât adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 

Text  

Lege în vigoare 
Forma inițiatorului  Autorii amendamentului Motivare 

1.   

Legea cadastrului și a publicității 

imobiliare nr.7/1996 

LEGE 

privind completarea Legii 

cadastrului și a publicității 

imobiliare nr. 7/1996 

Titlul Legii 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea 

Legii cadastrului și a publicității 

imobiliare nr.7/1996 

 

Pentru respectarea exigențelor 

impuse de normele de tehnică 

legislativă. 

2.   Articol unic.- Legea cadastrului 

și a publicității imobiliare nr. 

7/1996, republicată în monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 

720 din 24 septembrie 2015, cu 

modificările și completările 

ulterioare, se completează după 

cum urmează: 

Art.I.- Legea cadastrului și a 

publicității imobiliare nr. 7/1996, 

republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.720 din 24 

septembrie 2015, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică 

și se completează după cum 

urmează: 

 

Autori amendament: 

Grupurile parlamentare PSD, PNL, 

UDMR, MINORITĂȚI - Comisia 

juridică, de disciplină și imunități 

 

Pentru respectarea exigențelor 

impuse de normele de tehnică 

legislativă. 
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3.  Art. 9 

 (...) 

(2)Subvenţia de la bugetul de stat se 

acordă pentru finanţarea valorii 

totale a proiectelor finanţate din 

fonduri externe rambursabile, 

potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2007 privind 

datoria publică, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea 

nr. 109/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi pentru 

finanţarea valorii totale a proiectelor 

finanţate din fonduri externe 

nerambursabile potrivit Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 

privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada 

de programare 2014-2020, aprobată 

cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 105/2016, cu modificările 

şi completările ulterioare, cât şi 

pentru perioada de programare 2021-

2027, cu excepţia Proiectului major 

«Creşterea gradului de acoperire şi 

incluziune a sistemului de 

înregistrare a proprietăţilor în zonele 

rurale din România», caz în care 

finanţarea valorii totale a proiectului 

major se suportă din veniturile 

proprii ale Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu 

La articolul 9, după alineatul 

(22) se introduce un nou alineat, 

alin. 23, cu următorul cuprins: 

 

 

“(23) Începând cu anul 2023, 

anual, Agenția Națională de 

Cadastru și Publicitate 

Imobiliară  are obligația să 

asigure fondurile bugetare 

necesare executării lucrărilor de 

înregistrare sistematică a 

suprafețelor totale din cel puțin 

250 de unități adminsitrativ-

teritoriale, cadastrate integral. “ 

1. La articolul 9, după alineatul (22) 

se introduce un nou alineat, 

alineatul (23) cu următorul cuprins: 

 

(23) Începând cu anul 2023, Agenția 

Națională asigură fondurile bugetare 

necesare executării lucrărilor de 

înregistrare sistematică, în cadrul 

Programul Național de Cadastru și 

Carte Funciară, pentru un număr 

de trei unități administrativ 

teritoriale din cadrul fiecărui județ, 

nominalizate de către Consiliile 

Județene. 

 

Autori amendament: 

Grupurile parlamentare PSD, PNL, 

UDMR, MINORITĂȚI  - Comisia 

juridică, de disciplină și imunități 

 

Florin Claudiu Roman, deputat PNL, 

Gabriel Andronache, deputat PNL, 

Ioan Cupșa, deputat PNL 

 

 

A fost stabilită o modalitate de accelerare 

a lucrărilor de înregistrare sistematică, 

prin implicarea Consiliilor județene în 

procedura de selectare a unităților 

administrativ teritoriale care vor 

beneficia de lucrări de înregistrare 

sistematică. 

Această selecție a UAT-urilor de către 

Consiliile județene va asigura implicarea 

mai activă a administratorilor domeniului 

public al statului, precum și a altor 

colaboratori ai ANCPI în procesul de 

înregistrare sistematică, ceea ce va 

accelera, în beneficiul cetățenilor și a 

beneficiarilor proiectelor de 

infrastructură efectuarea lucrărilor. 
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aplicarea mecanismului rambursării 

pentru contravaloarea contribuţiei 

din fonduri europene. 

 

(21)Pentru asigurarea 

managementului financiar al 

proiectului major prevăzut la alin. 

(2), în bugetul Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară se 

cuprind creditele de angajament şi 

creditele bugetare aferente valorii 

totale a proiectului finanţat din 

fonduri europene, cu respectarea 

prevederilor art. 6 alin. (5), art. 11, 

precum şi a normelor aplicabile 

proiectelor implementate în 

parteneriat din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, cu 

modificările şi completările 

ulterioare. 

 

(22)Activităţile prevăzute în cadrul 

Proiectului major «Creşterea 

gradului de acoperire şi incluziune a 

sistemului de înregistrare a 

proprietăţilor în zonele rurale din 

România» şi care nu au fost 

finalizate în perioada de eligibilitate 

sunt incluse în Programul naţional de 
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cadastru şi carte funciară, care se 

derulează până la finalizarea 

înregistrării sistematice a imobilelor 

la nivelul întregii ţări şi vor fi 

finanţate din veniturile proprii ale 

Agenţiei Naţionale. 

 

 

4.  Art. 12 –  

 

 

 

(16) În situaţia în care documentele 

tehnice nu au fost contrasemnate, 

aplicându-se procedura aprobării 

tacite, construcţiile se vor înscrie în 

cartea funciară fie în baza actelor de 

proprietate, fie a situaţiei tehnico-

juridice reflectate de documentele 

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. 

 2. La articolului 12, alineatul (16) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

(16) În 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 

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.  

 

 

 

În vederea clarificării textului de lege, 

având în vedere că prevederile 

Ordonanței de urgență nr.  27/2003 

referitoare la procedura aprobării tacite se 

aplică numai cu privire la  emiterea sau 

reînnoirea autorizaţiilor de către 

autorităţile administraţiei publice iar 

textul în vigoare ar putea crea confuzii. 
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Autori amendament: 

Grupurile parlamentare PSD, PNL, 

UDMR, MINORITĂȚI - Comisia 

juridică, de disciplină și imunități 

 

Florin Claudiu Roman, deputat PNL, 

Gabriel Andronache, deputat PNL, 

Ioan Cupșa, deputat PNL 

 

5.  Art.13 

 

 

 

(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, imobilelor din 

zonele foste cooperativizate pentru 

care s-a finalizat procesul de 

retrocedare prin emiterea 

 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 și din zonele 

foste cooperativizate. 

 

 

Considerăm necesar să se elimine 

condiționarea existentă în cadrul 

articolului...imobilelor pentru care s-a 

emis titlu de proprietate situate în zonele 

foste cooperativizate, deoarece se dorește 

notarea posesiei tocmai pentru acele 

imobile pentru care, din diverse motive, 

nu există titluri de proprietate dar sunt 

cunoscuți posesorii actuali care au terenul 

declarat în registrul agricol, plătesc taxe 

și impozite și sunt cunoscuți în 

comunitate ca proprietari de fapt.  

Existența condiționării: pentru care s-a 

emis titlu de proprietate v-a duce la 

blocarea notării posesiei în județele unde 

eliberarea titlurilor de proprietate s-a 

realizat fără identificarea topo-cadastrală 

a parcelelor care au făcut obiectul 

retrocedării (s-a realizat doar o 

identificare toponimică sumară). 

Propunem această modificare și având în 

vedere că prin Decizia ICCJ nr. 36/2020 

publicată în Monitorul Oficial nr. 

541/24.06.2020, practic se blochează 

eliberarea titlurilor de proprietate pentru 

zonele foste cooperativizate care fac 

obiectul dispozițiilor art.11 alin. (21) din 

Legea 18/1991 și din zone foste 
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titlurilor de proprietate, precum şi 

imobilelor situate în intravilanul 

localităţilor care au făcut obiectul 

legilor de restituire a 

proprietăţilor funciare. 

Autori amendament: 

George-Cătălin Stângă, deputat 

PNL, Călin-Ioan Bota, deputat PNL 

necooperativizate care fac obiectul 

dispozițiilor art.27 alin.(21) din Legea 

18/1991. 

Astfel se evită calea foarte anevoioasă a 

litigiilor în instanță.  

Oricum, posesia se poate contesta, 

conform legii, timp de 3 ani, în 

eventualitatea apariției unor 

neconformități.  

6.  Art.22 

(...) 

 

 

(7) Registratorul răspunde pentru 

activitatea sa, în condiţiile legii, fiind 

subordonat profesional 

registratorului-şef. 

 

 

 

4. La articolul 22, alineatul (7) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
 

(7) Registratorul răspunde pentru 

activitatea sa, în condiţiile legii și este 

subordonat profesional 

registratorului-şef. Registratorul de 

carte funciară are obligația să 

respecte reglementările speciale în 

materie de cadastru și publicitate 

imobiliară și practica unitară 

stabilită la nivel național prin 

deciziile cu caracter obligatoriu 

emise potrivit alin.(12). 

 

Autori amendament: 

Grupurile parlamentare PSD, PNL, 

UDMR, MINORITĂȚI - Comisia 

juridică, de disciplină și imunități 

  

László-Zsolt Ladányi, deputat 

UDMR, Gábor Hajdú, deputat 

UDMR, Ödön Szabó, deputat UDMR, 

Scopul ANCPI constă în implementarea 

unei practici unitare la nivel național, 

conform atribuțiilor ce îi revin prin art.4 

din Legea nr.7/1996 și HG nr.1288/2012. 
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Dénes Seres, deputat UDMR, 

Szabolcs Nagy, deputat UDMR  

 

7.  Art.24 

(...) 

 

(5)Intabularea în cartea funciară a 

transmisiunii drepturilor reale 

imobiliare ce operează prin efectul 

fuziunii/divizării se efectuează pe 

baza unei documentaţii cuprinzând: 

 

a)hotărârea instanţei de judecată care 

se pronunţă asupra legalităţii 

fuziunii/divizării; 

 

 5. La articolul 24 alineatul (5), 

litera a) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

a) încheierea registratorului de 

registrul comerțului prin care se 

dispune înregistrarea operațiunii 

în registrul comerțului; 

 

Autori amendament: 

Grupurile parlamentare PSD, PNL, 

UDMR, MINORITĂȚI - Comisia 

juridică, de disciplină și imunități 

 

László-Zsolt Ladányi, deputat 

UDMR, Gábor Hajdú, deputat 

UDMR, Ödön Szabó, deputat UDMR, 

Dénes Seres, deputat UDMR, 

Szabolcs Nagy, deputat UDMR 

Pentru coroborarea cu prevederile Legii 

nr.265/2022 privind registrul comerțului 

și pentru modificarea și completarea altor 

acte normative cu incidență asupra 

înregistrării în registrul comerțului, prin 

care atribuțiile instanței de judecată au 

preluate registratorului de registrul 

comerțului. 

8.  Art.37 

 

 

 

(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 

 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 

 

Considerăm că este necesar să existe 

posibilitatea înscrierii construcțiilor în 

CF pe terenurile din intravilan unde 

există notată posesia pentru a favoriza 

dezvoltarea localităților, deblocarea 

realizării de locuințe și intrarea în 

legalitate a cetățenilor.  
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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, precum şi a 

documentaţiei cadastrale. 

 

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, precum şi a 

documentaţiei cadastrale întocmite 

în acest scop, cu condiția ca 

titularul de rol fiscal asupra 

construcției să fie și titularul unui 

drept real sau în favoarea acestuia 

să fie notată posesia asupra 

terenului.    
 

Autori amendament: 

George-Cătălin Stângă, deputat 

PNL, Călin-Ioan Bota, deputat PNL 

 

9.  Art. 41 - (3) În cazul lucrărilor de 

înregistrare în cadastru şi în cartea 

funciară realizate la cererea 

persoanelor interesate, dacă 

suprafaţa din măsurători este diferită 

de suprafaţa înscrisă într-o carte 

funciară pe baza unei documentaţii 

cadastrale recepţionate de oficiul 

teritorial sau suprafaţa din 

documentaţia cadastrală, 

recepţionată de oficiul teritorial, 

pentru care nu s-a deschis carte 

 7. La articolul 41 alineatul (3) litera 

c), punctul (i)  se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

(i) procesul-verbal de vecinătate 

semnat de către proprietarii, 

concesionarii, administratorii, 

titularii dreptului de folosință, cu 

titlul oneros sau gratuit, sau de cei 

care dovedesc posesia în temeiul 

unui act juridic sau administrativ 

al imobilului vecin;  

Normele au fost revizuite pentru a asigura 

aplicabilitatea acestora. 

În practică s-au identificat nenumărate 

situații în care vecinii imobilelor aflate în 

posesia persoanelor înscrise în  

evidențele primăriei aveau calitatea de  

posesor,  administratori ai bunurilor din 

domeniul public sau privat al statului,  

sau titulari ai altor drepturi reale 

prevăzute  de art. 551 Cod civil. 

In fapt, aceste persoane sunt cele mai în 

măsură să certifice raporturile de 

vecinătate, posesia asupra imobilului, 

precum și situația tehnică cu privire la 

amplasament, constatată de persoana 



12 

 

funciară ori suprafaţa din actele de 

proprietate, cererea de recepţie şi 

înscriere în cartea funciară se 

soluţionează astfel: 

c) dacă suprafaţa din măsurători este 

mai mare decât procentul stabilit la 

lit. b), la cerere, se va putea nota 

posesia asupra diferenţei de teren, 

deţinută fără act de proprietate, în 

baza următoarelor documente:   

     (i) procesul-verbal de vecinătate; 

 

 

Autori amendament: 

Grupurile parlamentare PSD, PNL, 

UDMR, MINORITĂȚI - Comisia 

juridică, de disciplină și imunități 

 

Florin Claudiu Roman, deputat PNL, 

Gabriel Andronache, deputat PNL, 

Ioan Cupșa, deputat PNL 

 

László-Zsolt Ladányi, deputat 

UDMR, Gábor Hajdú, deputat 

UDMR, Ödön Szabó, deputat UDMR, 

Dénes Seres, deputat UDMR, 

Szabolcs Nagy, deputat UDMR 

autorizată care efectuează măsurătorile 

cadastrale. 

10.  Art. 41-  

 

 

 

 

 

(81) Pentru cazurile prevăzute la alin. 

(8), notarea posesiei se efectuează în 

baza următoarelor documente:   

……… 

   

 

 c) proces-verbal de vecinătate, cu 

semnăturile tuturor proprietarilor 

imobilelor învecinate;   

 

 

 8. La articolul 41, partea 

dispozitivă a alin. (81), precum și  

literele c) și d) ale alin. (81) se 

modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

 

 (81) 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 folosință, cu 

titlul oneros sau gratuit, sau de cei 

Potrivit art. 917 alin. (2) din Codul civil 

posesia poate fi exercitată nu doar de 

persoane fizice, ci și de persoane juridice: 

(2) Persoanele lipsite de capacitate de 

exerciţiu şi persoanele juridice exercită 

posesia prin reprezentantul lor legal.  

În consecință, posesia poate fi notată în 

cartea funciară și în favoarea persoanelor 

juridice, cu îndeplinirea celorlalte 

condiții prevăzute de lege. 

De asemenea, lit. c) a fost modificată 

pentru corelare cu dispozițiile art. 41 alin. 

(3) lit. c). 
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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; în cazul în 

care este căsătorit, va preciza şi 

regimul matrimonial;   

   (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;   

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;    

 

Autori amendament: 

Grupurile parlamentare PSD, PNL, 

UDMR, MINORITĂȚI - Comisia 

juridică, de disciplină și imunități 

 

Florin Claudiu Roman, deputat PNL, 

Gabriel Andronache, deputat PNL, 

Ioan Cupșa, deputat PNL 
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László-Zsolt Ladányi, deputat 

UDMR, Gábor Hajdú, deputat 

UDMR, Ödön Szabó, deputat UDMR, 

Dénes Seres, deputat UDMR, 

Szabolcs Nagy, deputat UDMR 

11.    Art. II. -   De la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, pe întreaga 

perioadă de derulare a 

Programului național de cadastru 

şi carte funciară, Agenția Națională 

de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară și instituțiile 

subordonate sunt exceptate de la 

prevederile Ordonanței de urgență 

a guvernului nr. 80/2022 privind 

reglementarea unor măsuri în 

domeniul ocupării posturilor în 

sectorul bugetar, cu completările 

ulterioare. 

Autori amendament: 

Grupurile parlamentare PSD, PNL, 

UDMR, MINORITĂȚI - Comisia 

juridică, de disciplină și imunități 

 

Florin Claudiu Roman, deputat PNL, 

Gabriel Andronache, deputat PNL, 

Ioan Cupșa, deputat PNL 

 

 

La această dată, în Agenția Națională de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară și 

instituțiile sale subordonate, deși numărul 

lucrărilor înregistrate și serviciilor 

prestate, atât prin înregistrare sporadică 

cât și prin implementarea PNCCF a 

crescut substanțial, personalul angajat 

este insuficient. 

La nivelul ANCPI se implementează un 

proiect major,"Creşterea gradului de 

acoperire şi incluziune a sistemului de 

înregistrare a proprietăţilor în zonele 

rurale din România", din Axa prioritare 

11 privind Extinderea geografică a 

sistemului de înregistrare a proprietăților 

în cadastru şi cartea funciară, finanțat din 

fonduri externe nerambursabile, al cărui 

terme de finalizare este scurt, iar ritmul 

de derulare a lucrărilor de înregistrare 

sistematică, a crescut considerabil de la 

an la an, actualmente aceste lucrări 

derulându-se în 81% din totalul de UAT-

uri cu cadastru general nefinalizat din 

Romania. 
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Anexa nr.2 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

În cadrul dezbaterilor, Comisiile au hotărât respingerea următoarelor amendamente: 

 

 

Nr. 

crt. 
Text  

Lege în vigoare 
Forma inițiatorului  Autorii amendamentului 

Motivație 

1. pentru susținere 

2. pentru respingere 

Camera decizională 

1.   

Legea cadastrului și a 

publicității imobiliare 

nr.7/1996 

LEGE 

privind completarea Legii 

cadastrului și a publicității 

imobiliare nr. 7/1996 

Titlul Legii 

LEGE 

pentru modificarea şi 
completarea Legii cadastrului și a 

publicității imobiliare nr.7/1996 

  

2.   Articol unic.- Legea cadastrului 

și a publicității imobiliare nr. 

7/1996, republicată în monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 

720 din 24 septembrie 2015, cu 

modificările și completările 

ulterioare, se completaeză după 

cum urmează: 

Articol unic.- Legea cadastrului 

și a publicității imobiliare nr. 

7/1996, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, 

nr.720 din 24 septembrie 2015, cu 

modificările și completările 

ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

 

Comisia pentru agricultură  

    1…. 

2. respins la vot 

Camera Deputaților 

3.  Art. 9 

 (...) 

(2)Subvenţia de la bugetul de 

stat se acordă pentru 

finanţarea valorii totale a 

La articolul 9, după alineatul 

(22) se introduce un nou alineat, 

alin. 23, cu următorul cuprins: 

 

 

Se elimină 

 

Comisia pentru agricultură  

 

 

 

    1…. 

2. respins la vot 

Camera Deputaților 
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proiectelor finanţate din 

fonduri externe rambursabile, 

potrivit Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 

64/2007 privind datoria 

publică, aprobată cu 

modificări şi completări prin 

Legea nr. 109/2008, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, şi pentru 

finanţarea valorii totale a 

proiectelor finanţate din 

fonduri externe 

nerambursabile potrivit 

Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 40/2015 

privind gestionarea 

financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, 

aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 

105/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare, cât şi 

pentru perioada de 

programare 2021-2027, cu 

excepţia Proiectului major 

«Creşterea gradului de 

acoperire şi incluziune a 

sistemului de înregistrare a 

proprietăţilor în zonele rurale 

din România», caz în care 

“(23) Începând cu anul 2023, 

anual, Agenția Națională de 

Cadastru și Publicitate 

Imobiliară  are obligația să 

asigure fondurile bugetare 

necesare executării lucrărilor de 

înregistrare sistematică a 

suprafețelor totale din cel 

puțin 250 de unități 

adminsitrativ-teritoriale, 

cadastrate integral. “ 
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finanţarea valorii totale a 

proiectului major se suportă 

din veniturile proprii ale 

Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară, cu aplicarea 

mecanismului rambursării 

pentru contravaloarea 

contribuţiei din fonduri 

europene. 

(21)Pentru asigurarea 

managementului financiar al 

proiectului major prevăzut la 

alin. (2), în bugetul Agenţiei 

Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară se 

cuprind creditele de 

angajament şi creditele 

bugetare aferente valorii 

totale a proiectului finanţat 

din fonduri europene, cu 

respectarea prevederilor art. 6 

alin. (5), art. 11, precum şi a 

normelor aplicabile 

proiectelor implementate în 

parteneriat din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 

40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de 

programare 2014-2020, cu 
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modificările şi completările 

ulterioare. 

(22)Activităţile prevăzute în 

cadrul Proiectului major 

«Creşterea gradului de 

acoperire şi incluziune a 

sistemului de înregistrare a 

proprietăţilor în zonele rurale 

din România» şi care nu au 

fost finalizate în perioada de 

eligibilitate sunt incluse în 

Programul naţional de 

cadastru şi carte funciară, 

care se derulează până la 

finalizarea înregistrării 

sistematice a imobilelor la 

nivelul întregii ţări şi vor fi 

finanţate din veniturile 

proprii ale Agenţiei 

Naţionale. 

 

4.  Art.9 

 

 

 

(347) În vederea asigurării 

finanţării prevăzute la alin. 

(343) şi (344), unităţile 

administrativ-teritoriale care 

intenţionează demararea 

lucrărilor de înregistrare 

sistematică a terenurilor la 

 2. La articolul 9, alineatul (347) 

se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

(347) În vederea asigurării 

finanţării prevăzute la alin. (343) 

şi (344), unităţile administrativ-

teritoriale care intenţionează 

demararea lucrărilor de 

înregistrare sistematică a 

terenurilor la nivel de sector 

    1… 

2. respins la vot 

Camera Deputaților 
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nivel de sector cadastral, 

conform alin. (341) şi (342), 

au obligaţia de a transmite 

oficiilor teritoriale în raza 

cărora sunt situate sectoarele 

cadastrale solicitarea de a se 

încheia contractul de 

finanţare, în termen de 60 de 

zile de la intrarea în vigoare a 

procedurii prevăzute la alin. 

(346). În vederea derulării 

accelerate a Programului 

naţional de cadastru şi carte 

funciară, termenul de 60 de 

zile se va calcula de la 

primirea de către unitatea 

administrativ-teritorială a 

înştiinţării transmise de 

oficiul teritorial cu privire la 

suma alocată pentru finanţare 

şi a modelului contractului de 

finanţare, prevederile alin. 

(346) nefiind aplicabile. 

Unităţile administrativ-

teritoriale beneficiare ale 

finanţării lucrărilor de 

înregistrare sistematică au 

obligaţia de a include cu 

prioritate în sectoarele 

cadastrale care fac obiectul 

contractului de prestări 

servicii terenurile aferente 

cadastral, conform alin. (341) şi 

(342), au obligaţia de a transmite 

oficiilor teritoriale în raza cărora 

sunt situate sectoarele cadastrale 

solicitarea de a se încheia 

contractul de finanţare, în termen 

de 60 de zile de la intrarea în 

vigoare a procedurii prevăzute la 

alin. (346). În vederea derulării 

accelerate a Programului naţional 

de cadastru şi carte funciară, 

termenul de 60 de zile se va 

calcula de la primirea de către 

unitatea administrativ-teritorială a 

înştiinţării transmise de oficiul 

teritorial cu privire la suma 

alocată pentru finanţare şi a 

modelului contractului de 

finanţare, prevederile alin. (346) 

nefiind aplicabile. Unităţile 

administrativ-teritoriale 

beneficiare ale finanţării lucrărilor 

de înregistrare sistematică au 

obligaţia de a include cu prioritate 

în sectoarele cadastrale care fac 

obiectul contractului de prestări 

servicii terenurile aferente 

proiectelor de infrastructură de 

interes naţional, regional și local.  

 

Autori amendament: 
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proiectelor de infrastructură 

de interes naţional, precum 

şi pe cele care fac obiectul 

subvenţiilor plătite de 

Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru 

Agricultură. 

George-Cătălin Stângă, deputat 

PNL 

Călin-Ioan Bota, deputat PNL 

 

5.  Art.41 

(8) În cadrul înregistrării 

sporadice, persoana 

interesată poate solicita 

notarea posesiei în cartea 

funciară în următoarele 

cazuri:  

a) pentru imobile neînscrise 

în cartea funciară, în lipsa 

actelor de proprietate asupra 

acestora; b) pentru imobilele 

înscrise în cărţile funciare din 

regiunile unde au fost 

aplicate prevederile 

Decretului-lege nr. 

115/1938, în care nu s-au 

efectuat înscrieri în ultimii 30 

de ani anteriori intrării în 

vigoare a Legii nr. 287/2009, 

republicată, cu modificările 

ulterioare;  

c) pentru imobilele cu privire 

la care s-au emis titluri de 

proprietate, situate în zonele 

foste cooperativizate şi 

 7. La articolul 41 alineatul (8), 

după litera e) se introduce o 

nouă literă f) și va avea 

următorul cuprins: 

 

.................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1… 

2. respins la vot 

Camera Deputaților 
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înscrise în cartea funciară la 

cerere sau ca urmare a 

finalizării lucrărilor de 

înregistrare sistematică;  

d) pentru imobilele situate în 

zonele necooperativizate cu 

privire la care a fost înscris 

provizoriu dreptul de 

proprietate al unităţii 

administrativ-teritoriale, ca 

urmare a finalizării lucrărilor 

de înregistrare sistematică, în 

condiţiile art. 13 alin. (15);  

e) pentru imobile cu privire la 

care a fost înscris provizoriu 

dreptul de proprietate al 

unităţii administrativ-

teritoriale, în cadrul 

procedurii de expropriere în 

condiţiile art.411. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) pentru imobilele situate în 

zonele foste cooperativizate dar 

care nu au făcut obiectul 

cooperativizării. 

 

Autori amendament: 

George-Cătălin Stângă, deputat 

PNL 

Călin-Ioan Bota, deputat PNL 

 
 

 
 


