
 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

L E G E 

 

pentru modificarea Legii cadastrului şi publicităţii 

imobiliare nr. 7/1996 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

Art. I. - Legea cadastrului şi 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 va avea următorul cuprins: 

1. Alineatele (2
1
) şi (2

2
) ale articolului 3 se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

„(2
1
) Directorul oficiului teritorial este numit, concediat sau 

revocat din funcţie, în condiţiile prezentei legi, prin ordin al directorului 

general al Agenţiei Naţionale, contractul individual de muncă al acestuia 

fiind încheiat pe perioadă nedeterminată. 

(2
2
) Concedierea sau revocarea din funcţie a directorului 

oficiului teritorial, dispusă, în condiţiile prezentei legi, prin ordinul 

prevăzut la alin. (2
1
), reprezintă un caz de încetare de drept a 

contractului individual de muncă. Fac excepţie persoanele încadrate prin 

concurs pe un post în cadrul oficiului teritorial, anterior preluării la 

Agenţia Naţională, care pot opta pentru încadrarea pe o funcţie de 

execuţie vacantă în cadrul oficiului teritorial, dacă persoana îndeplineşte 

condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea respectivei funcţii.” 
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2. Alineatele (30) şi (34
5
) ale articolului 9 se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

„(30) Agenţia Naţională cofinanţează lucrările de înregistrare 

sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale în condiţiile  

alin. (29) într-un cuantum de maximum 60 lei + TVA/carte funciară, cu 

excepţia terenurilor situate în zone cu forme de relief ce au categorii 

ridicate de dificultate prevăzute de Instrucţiunile de aplicare a Normelor 

de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în 

cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin ordin al 

directorului general al Agenţiei Naţionale, caz în care acest cuantum se 

majorează cu coeficientul de 1,4 şi, ulterior, proporţional cu coeficienţii 

aferenţi categoriilor de dificultate. Lista unităţilor administrativ-

teritoriale, precum şi coeficienţii corespunzători se aprobă ca anexă la 

acest ordin. 

(34
5
) Agenţia Naţională finanţează lucrările de înregistrare 

sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale în condiţiile  

alin. (34
1
) şi (34

2
) într-un cuantum de maximum 60 lei + TVA/carte 

funciară, cu excepţia terenurilor situate în zone cu forme de relief ce au 

categorii ridicate de dificultate prevăzute de Instrucţiunile de aplicare a 

Normelor de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de 

specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin 

ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, caz în care acest 

cuantum se majorează cu coeficientul de 1,4 şi, ulterior, proporţional cu 

coeficienţii aferenţi categoriilor de dificultate.Lista unităţilor 

administrativ-teritoriale, precum şi coeficienţii corespunzători se aprobă 

ca anexă la acest ordin.” 

 

Art.II - Dispoziţiile articolului 9 alineatele (30) şi (34
5
) din  

Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile contractelor de 

prestări servicii încheiate după data de 1 ianuarie 2020. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 27 noiembrie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76  

alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
 

 

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

ION-MARCEL CIOLACU 


