
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

S E N A T

L E G E

pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996

Senatul adoptă prezentul proiect de lege

Articol unic. (1) 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 după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatele (4), (6) şi (64) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins:

(4) In vederea specializării relaţiilor de colaborare dintre unitatea 
administrativ-teritorială, instanţele de judecată, notarii publici, avocaţii şi Agenţia 
Naţională sau, după caz, oficiul teritorial, primarul, preşedintele instanţei sau al 
Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor 
Publici din România sau al Camerei Notarilor Publici, preşedintele Uniunii Naţionale 
a Barourilor din România sau decanul baroului, stabilesc prin dispoziţie persoanele 
din structura de specialitate a acestora care colaborează direct cu Agenţia Naţională 
sau, după caz, cu oficiul teritorial, în condiţiile stabilite prin protocol de colaborare 
încheiat între Agenţia Naţională şi instituţiile anterior menţionate.
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(6) In îndeplinirea obligaţilor ce le revin, autorităţile publice centrale şi 
locale, instituţiile publice, instanţei« judecătoreşti, notarii publici, experţii judiciari, 
persoanele autorizate să realizeze! lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi 
fotogrammetrie, avocaţii, precum şd; executorii judecătoreşti au acces gratuit, direct, 
permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma şi serviciile ondine ale



sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, în condiţiile reglementate prin ordin 
al directorului general al Agenţiei Naţionale.

(64) Procedura comunicării actelor către birourile teritoriale se va stabili 
prin protocoale de colaborare aprobate prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a 
Notarilor Publici din România, prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a 
Barourilor din România, respectiv prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a 
Executorilor Judecătoreşti, şi prin ordin cu caracter normativ al directorului general al 
Agenţiei Naţionale, protocoale care se vor publica în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.

2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale reprezintă

sistemul unic de referinţă la nivel naţional, în care sunt înscrise nomenclaturile 
stradale de la nivelul comunelor, oraşelor şi al municipiilor. Registrul este obligatoriu 
de utilizat de instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în 
activitatea specifică. Agenţia Naţională asigură instituţiilor şi autorităţilor publice, 
avocaţilor, precum şi notarilor publici accesul liber şi gratuit la registru.
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Senat în forma iniţială, în 
condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a IlI-a din Constituţia României, 
republicată.
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