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                         Bucureşti, 13.09.2022
                                         Nr. 4c-5/477

Către,    
Comisia juridică, de disciplină și imunități 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
 

AVIZ 
asupra Propunerii legislative privind completarea Legii cadastrului și a publicității 

imobiliare nr. 7/1996 
 

(Plx. 462/2022)  
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere și avizare cu Propunerea legislativă 
privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, transmisă prin 
adresa nr. Plx. 462/2022 din 06 septembrie 2022, înregistrată la Comisie sub nr. 4c-5/459 din data 
de 06 septembrie 2022. 

Conform prevederilor art.75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Economic și Social, cu avizul nr. 2569/03.05.2022, a avizat favorabil proiectul 
de act normativ.  

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.529/11.05.2022, a avizat negativ propunerea legislativă. 
Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia a dezbătut propunerea legislativă supusă avizării 
în şedinţa din 13 septembrie 2022. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să avizeze 
favorabil propunerea legislativă, cu amendamentele admise prevăzute în anexa ce face parte 
integrantă din prezentul aviz. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare.  
 
                         PREŞEDINTE,               SECRETAR, 
                     Florin-Ionuț BARBU                  Constantin BÎRCĂ 
 
Consilier parlamentar, dr.Gabriela Amalia  Ciurea

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice 

 

gabriela.ciurea
Comisii
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Anexa 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
În urma dezbaterilor, Comisia propune avizarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text  
Legea 7/1996 

Forma inițiatorului 
Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului)
Motivarea 

amendamentelor 

1. 

 LEGE 
privind completarea Legii cadastrului și 

a publicității imobiliare nr. 7/1996 

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: 

 

3. 

 La articolul 9, după aliniatul (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.“ 

Se elimină  

4. 

Art.9.-  
 
 
(347) În vederea asigurării finanţării 
prevăzute la alin. (343) şi (344), unităţile 
administrativ-teritoriale care 
intenţionează demararea lucrărilor de 

 1. 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 

Având în vedere 
prevederile art.9 
alin. (347) care 
invocă ca 
prioritate în 
alegerea 
sectoarelor 
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înregistrare sistematică a terenurilor la 
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 proiectelor de 
infrastructură de interes naţional, 
precum şi pe cele care fac obiectul 
subvenţiilor plătite de Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură. 

înregistrare sistematică a terenurilor la 
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 
proiectelor de infrastructură de interes 
naţional, regional și local.  
Autori: 
George-Cătălin STÂNGĂ, deputat 
PNL 
Călin-Ioan BOTA, deputat PNL 

cadastrale, supuse 
cadastrării, 
sectoarelor care 
fac obiectul 
subvențiilor 
plătite de Agenția 
de Plăți și 
Intervenție pentru 
Agricultură cât și 
faptul că 
preponderent, în 
zonele foste 
cooperativizate, 
terenurile care fac 
obiectul acestor 
subvenții sunt 
situate în 
extravilan, practic 
prevederile art. 9 
alin. (341) sunt 
anulate de 
prevederile art. 9 
alin. (347). 
Oricum, dacă 
analizăm evoluția 
cadastrării 
sistematice, 
considerăm că 
este important 
pentru România 
să cadastrăm cât 
mai repede cât 
mai multe imobile 
și nu dacă 
imobilele 
cadastrate sunt 
situate în 
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intravilan sau 
extravilan, atâta 
vreme cât se 
respectă ca 
prioritate în 
alegerea 
sectoarelor 
cadastrale 
terenurile aferente 
proiectelor de 
infrastructură de 
interes național, 
regional și local.  
Considerăm că 
este important să 
prioritizăm 
alegerea 
sectoarelor 
cadastrale în 
funcție de 
existența în 
cuprinsul acestora 
a proiectelor de 
infrastructură de 
interes național și 
să adăugăm 
interesul regional 
și local decât a 
subvențiilor 
plătite de Agenția 
de Plăți și 
Intervenție pentru 
Agricultură, al 
căror obiect face 
referire la 
suprafața de 
minimum 30 ari și 
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nu la localizarea 
acestora în cadrul 
UAT.  

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 titlurilor 
de proprietate, precum şi imobilelor 
situate în intravilanul localităţilor 
care au făcut obiectul legilor de 
restituire a proprietăţilor funciare. 

 2. 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. 
Autori:  
George-Cătălin STÂNGĂ, deputat 
PNL 
Călin-Ioan BOTA, deputat PNL 

Considerăm 
necesar să se 
elimine 
condiționarea 
existentă în cadrul 
articolului...imobi
lelor 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: 
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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 
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art.11 alin. (21) 
din Legea 
18/1991 și din 
zone foste 
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.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 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 

 3. 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 

 
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 
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situată construcţia, precum şi a 
documentaţiei cadastrale. 

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:  
George-Cătălin STÂNGĂ, deputat 
PNL 
Călin-Ioan BOTA, deputat PNL

locuințe și 
intrarea în 
legalitate a 
cetățenilor.  

7. 

  4. La articolul 41, alineatul (8), după 
litera e) se introduce o nouă literă, lit.f) 
cu următorul cuprins: 
 
„f) pentru imobilele situate în zonele 
foste cooperativizate dar care nu au 
făcut obiectul cooperativizării.“ 
 
Autori:  
George-Cătălin STÂNGĂ, deputat 
PNL 
Călin-Ioan BOTA, deputat PNL 

Este vorba despre 
imobile care nu 
au făcut obiectul 
cooperativizării, 
deși zona în care 
sunt situate a 
făcut obiectul 
cooperativizării, 
respectiv 
proprietarii 
acestor imobile 
nu au “intrat” în 
fostele CAP-uri. 
Aceste terenuri nu 
au fost folosite 
niciodată de 
fostele CAP-uri, 
astfel încât 
proprietarii nu au 
depus cerere 
pentru 
reconstituirea 
dreptului de 
proprietate și 
eliberarea unui 
titlu de 
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proprietate și 
astăzi sunt în 
situația de a nu-și 
putea înscrie 
dreptul de 
proprietate în CF 
decât printr-o 
acțiune în 
instanță, care este 
de lungă durată și 
implică cheltuieli 
mari, care uneori 
poate fi 
discutabilă în 
situația în care 
actualul proprietar 
nu are acte 
notariale pentru 
transferul 
proprietății. De 
asemenea, nu 
trebuie uitat nici 
faptul că în zonele 
foste 
cooperativizate, 
care fac obiectul 
legilor de 
restituire a 
proprietăților 
funciare, cărțile 
funciare vechi au 
doar caracter 
informativ.  
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