
LEGE nr. 219 din 19 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 81/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81 din 28 septembrie 2011 privind trecerea Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 5 octombrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:
1.Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri de organizare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, precum şi pentru modificarea unor acte normative"
2.Articolele 1-6 se abrogă.
3.La articolul 7, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 7
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
201 din 3 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează:"
4.La articolul 7, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:
"La articolul 2, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:
«(31) Dacă un imobil este traversat de limita de demarcare între intravilanul şi extravilanul unei localităţi din cadrul 
unei unităţi administrativ-teritoriale, acel imobil va fi despărţit în două imobile, pentru care se vor acorda numere 
cadastrale distincte, unul pentru porţiunea din intravilan şi altul pentru cea din extravilan.
(32) Rectificarea coordonatelor imobilelor înregistrate în planul cadastral se poate face la cererea persoanelor 
interesate sau din oficiu, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.»"
5.La articolul 7, punctul 1 se abrogă.
6.La articolul 7, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:
"11. La articolul 3, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:
«(71) Membrii consiliului de administraţie primesc o indemnizaţie de şedinţă, care se plăteşte din bugetul Agenţiei 
Naţionale. Cuantumul indemnizaţiei de şedinţă se aprobă prin ordin al directorului general, la propunerea 
consiliului de administraţie, şi este de 20% din salariul de bază al directorului general. Secretarul consiliului de 
administraţie primeşte o indemnizaţie de şedinţă aprobată de consiliul de administraţie, la propunerea directorului 
general; cuantumul acesteia este de 7% din salariul de bază al directorului general al Agenţiei Naţionale.»"
7.La articolul 7, punctul 2 se abrogă.
8.La articolul 7, după punctul 3 se introduc 8 noi puncte, punctele 31-38, cu următorul cuprins:
"31. La articolul 8, alineatul (17) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«(17) Specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru, 
geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetecţie şi aerofotografiere, stabilite prin ordin cu caracter normativ al 
directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, sunt avizate pentru conformitate cu reglementările specifice de către Agenţia Naţională, înainte 
de iniţierea procedurilor de achiziţie publică, sub sancţiunea neacordării avizului de începere a lucrărilor, respectiv 
a respingerii cererii de recepţie. Autorităţile contractante nu efectuează plăţi pentru aceste lucrări întocmite fără 
respectarea celor menţionate anterior.»
32. La articolul 10, alineatele (10) şi (11) se modifică fi vor avea următorul cuprins:
«(10) Cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pentru care au fost emise titluri de 
proprietate potrivit legilor de restituire a proprietăţilor funciare, dacă la nivelul unei tarlale se constată, în urma 
realizării măsurătorilor, un deficit de suprafaţă, diferenţa de teren dintre suprafaţa înscrisă în actul de proprietate 
şi cea existentă în teren în acea tarla poate fi alocată în altă tarla din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, cu 
acordul proprietarului în cauză, exprimat prin înscris încheiat în formă autentică notarială, ţinând seama de situaţia 
de fapt şi pe baza planului parcelar modificat de persoana autorizată să execute lucrări de cadastru.
(11) Planul parcelar astfel modificat se aprobă prin hotărâre a comisiei locale pentru stabilirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor, după soluţionarea contestaţiilor. În cazul în care imobilul a fost înstrăinat, la 
înscrierea în documentele tehnice cadastrale şi în cartea funciară va fi suficientă prezentarea ultimului act 
doveditor al drepturilor reale privitoare la imobilul în cauză.»
33. La articolul 111, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«(9) Dispoziţiile alin. (1)-(6) nu se aplică imobilelor neîmprejmuite situate în extravilan care au făcut obiectul 
legilor fondului funciar. În acest caz, surplusul de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor, care poate opta pentru constituirea rezervei sau poate atribui diferenţa 
de teren celor din tarla, în baza hotărârii comisiei, după soluţionarea eventualelor contestaţii.»
34. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Art. 19
(1) Cartea funciară este alcătuită din titlu, indicând numărul ei şi numele localităţii în care este situat imobilul, 
precum şi din 3 părţi:
A. partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:



a) numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului;
b) suprafaţa imobilului, reieşită din măsurători cadastrale, destinaţia, categoriile de folosinţă şi, după caz, 
construcţiile. Scoaterea definitivă şi temporară din circuitul agricol a imobilelor situate în intravilanul aprobat 
potrivit legii se face prin autorizaţia de construire. Conţinutul documentaţiilor de scoatere definitivă/temporară din 
circuitul agricol, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă a imobilelor situate în intravilan se stabilesc prin 
regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. Scoaterea definitivă/temporară din circuitul agricol şi schimbarea categoriei 
de folosinţă a imobilelor situate în extravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale şi al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I;
c) planul imobilului cu descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cărţii funciare, întocmită conform 
regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică 
în Monitorul Oficial al României, Partea I;
B. partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, care cuprinde:
a) numele proprietarului;
b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum şi menţionarea înscrisului pe care 
se întemeiază acest drept;
c) strămutările proprietăţii;
d) dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, corespunzătoare 
proprietăţii publice;
e) servituţile constituite în folosul imobilului;
f) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la proprietate;
g) recepţia propunerii de dezmembrare ori de comasare şi respingerea acesteia, respingerea cererii de recepţie 
şi/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă;
h) obligaţii de a nu face; interdicţiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, 
demolare, restructurare şi amenajare;
i) clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil şi clauza de insesizabilitate, 
potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil;
j) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cărţii funciare, cu privire la 
înscrierile făcute;
C. partea a III-a, referitoare la înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de 
garanţie şi sarcini, care va cuprinde:
a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitaţie, servituţile în sarcina fondului aservit, ipoteca şi privilegiile 
imobiliare, precum şi locaţiunea şi cesiunea de creanţă;
b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la drepturile reale 
înscrise în această parte;
c) sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor sale;
d) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile făcute în această parte.»
35. La articolul 54, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
«(11) În baza extrasului de carte funciară pentru autentificare, notarul public poate efectua toate operaţiunile 
notariale necesare întocmirii actului în vederea căruia acesta a fost solicitat.»
36. La articolul 581, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
«(11) Conţinutul documentaţiei cadastrale se stabileşte prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al 
directorului general, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.»
37. La articolul 581 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«c) dacă suprafaţa din măsurători este mai mare decât procentul stabilit la lit. b), se va depune certificatul 
prevăzut la art. 111 alin. (2). În acest caz, procedura de emitere a certificatului se va stabili prin protocolul încheiat 
în condiţiile art. 111 alin. (7).»
38. La articolul 581 alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
«(4) În cazul imobilelor proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, intabularea se 
realizează la cererea conducătorului instituţiei publice centrale sau locale, după caz, în baza actelor de proprietate, 
iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern în condiţiile 
legii, certificate pentru conformitate.
................
(6) În cazul proprietăţii private, în lipsa actelor de proprietate asupra terenurilor, la cererea persoanelor 
interesate, se va putea nota posesia în baza documentelor prevăzute fa art. 111 alin. (3) lit. c)-f) şi a unei 
documentaţii cadastrale.»"
9.La articolul 7, punctul 4 se abrogă.
10.Articolul 9 se abrogă.
11.După articolul 9 se introduc două noi articole, articolele 91 şi 92, cu următorul cuprins:
"Art. 91

După articolul 47 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou 
articol, articolul 471, cu următorul cuprins:
«Art. 471

(1) Introducerea în intravilanul localităţilor a terenurilor agricole şi a celor amenajate cu îmbunătăţiri funciare se 
face pe bază de studii urbanistice de PUG sau PUZ pentru care în prealabil a fost obţinut avizul privind clasa de 
calitate emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.



(2) După aprobarea prin hotărârea consiliului local a PUG şi PUZ, primăriile sunt obligate să transmită hotărârea 
însoţită de documentaţia de aprobare a PUG şi PUZ către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea 
actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.»
Art. 92

Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 
1998, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
«(4) Pentru fiecare poziţie dintr-o anexă pot fi emise mai multe titluri de proprietate, cu condiţia ca suprafeţele 
înscrise în aceste titluri să nu depăşească suprafaţa totală validată în anexă.»
2. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 591, cu următorul cuprins:
«Art. 591

(1) Îndreptarea erorilor materiale înscrise în titlurile de proprietate care sunt produse din cauza erorilor de scriere 
se efectuează de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
(2) Rectificarea titlurilor de proprietate se poate face de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în temeiul 
hotărârii comisiei judeţene.
(3) Procedura de îndreptare a erorilor materiale şi de rectificare a titlurilor de proprietate va fi aprobată prin ordin 
cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.»"
Art. II
(1)Personalul şi patrimoniul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară se preiau integral de către 
Secretariatul General al Guvernului, împreună cu toate drepturile şi obligaţiile.
(2)Personalul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al instituţiilor sale subordonate beneficiază 
în continuare de salariile şi drepturile avute la data trecerii în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-
ministru, cu finanţarea asigurată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) 
din Constituţia României, republicată.
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81/2011LEGE nr. 219 din 19 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I

81 din 28 septembrie 2011Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 5 octombrie 2011, cu următoarele modificări şi completări:

1.Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri de organizare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum şi pentru modificarea unor acte normative"

2.Articolele 1-6 se abrogă.

3.La articolul 7, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 7

7/1996Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. , republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:"

4.La articolul 7, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

"La articolul 2, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

«(31) Dacă un imobil este traversat de limita de demarcare între intravilanul şi extravilanul unei localităţi din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale, acel imobil va fi despărţit în două imobile, pentru care se vor acorda numere cadastrale distincte, unul pentru porţiunea din intravilan şi altul pentru cea din extravilan.

(32) Rectificarea coordonatelor imobilelor înregistrate în planul cadastral se poate face la cererea persoanelor interesate sau din oficiu, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.»"

5.La articolul 7, punctul 1 se abrogă.

6.La articolul 7, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

"11. La articolul 3, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

«(71) Membrii consiliului de administraţie primesc o indemnizaţie de şedinţă, care se plăteşte din bugetul Agenţiei Naţionale. Cuantumul indemnizaţiei de şedinţă se aprobă prin ordin al directorului general, la propunerea consiliului de administraţie, şi este de 20% din salariul de bază al directorului general. Secretarul consiliului de administraţie primeşte o indemnizaţie de şedinţă aprobată de consiliul de administraţie, la propunerea directorului general; cuantumul acesteia este de 7% din salariul de bază al directorului general al Agenţiei Naţionale.»"

7.La articolul 7, punctul 2 se abrogă.

8.La articolul 7, după punctul 3 se introduc 8 noi puncte, punctele 31-38, cu următorul cuprins:

"31. La articolul 8, alineatul (17) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(17) Specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetecţie şi aerofotografiere, stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt avizate pentru conformitate cu reglementările specifice de către Agenţia Naţională, înainte de iniţierea procedurilor de achiziţie publică, sub sancţiunea neacordării avizului de începere a lucrărilor, respectiv a respingerii cererii de recepţie. Autorităţile contractante nu efectuează plăţi pentru aceste lucrări întocmite fără respectarea celor menţionate anterior.»

32. La articolul 10, alineatele (10) şi (11) se modifică fi vor avea următorul cuprins:

«(10) Cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietăţilor funciare, dacă la nivelul unei tarlale se constată, în urma realizării măsurătorilor, un deficit de suprafaţă, diferenţa de teren dintre suprafaţa înscrisă în actul de proprietate şi cea existentă în teren în acea tarla poate fi alocată în altă tarla din cadrul unităţii administrativ-teritoriale, cu acordul proprietarului în cauză, exprimat prin înscris încheiat în formă autentică notarială, ţinând seama de situaţia de fapt şi pe baza planului parcelar modificat de persoana autorizată să execute lucrări de cadastru.

(11) Planul parcelar astfel modificat se aprobă prin hotărâre a comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, după soluţionarea contestaţiilor. În cazul în care imobilul a fost înstrăinat, la înscrierea în documentele tehnice cadastrale şi în cartea funciară va fi suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobilul în cauză.»

33. La articolul 111, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(9) Dispoziţiile alin. (1)-(6) nu se aplică imobilelor neîmprejmuite situate în extravilan care au făcut obiectul legilor fondului funciar. În acest caz, surplusul de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, care poate opta pentru constituirea rezervei sau poate atribui diferenţa de teren celor din tarla, în baza hotărârii comisiei, după soluţionarea eventualelor contestaţii.»

34. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 19

(1) Cartea funciară este alcătuită din titlu, indicând numărul ei şi numele localităţii în care este situat imobilul, precum şi din 3 părţi:

A. partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:

a) numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului;

b) suprafaţa imobilului, reieşită din măsurători cadastrale, destinaţia, categoriile de folosinţă şi, după caz, construcţiile. Scoaterea definitivă şi temporară din circuitul agricol a imobilelor situate în intravilanul aprobat potrivit legii se face prin autorizaţia de construire. Conţinutul documentaţiilor de scoatere definitivă/temporară din circuitul agricol, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă a imobilelor situate în intravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Scoaterea definitivă/temporară din circuitul agricol şi schimbarea categoriei de folosinţă a imobilelor situate în extravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) planul imobilului cu descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cărţii funciare, întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

B. partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, care cuprinde:

a) numele proprietarului;

b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum şi menţionarea înscrisului pe care se întemeiază acest drept;

c) strămutările proprietăţii;

d) dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul de folosinţă cu titlu gratuit, corespunzătoare proprietăţii publice;

e) servituţile constituite în folosul imobilului;

f) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la proprietate;

g) recepţia propunerii de dezmembrare ori de comasare şi respingerea acesteia, respingerea cererii de recepţie şi/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciară deschisă;

h) obligaţii de a nu face; interdicţiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare şi amenajare;

Codul civili) clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din  şi clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil;

j) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cărţii funciare, cu privire la înscrierile făcute;

C. partea a III-a, referitoare la înscrierile privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanţie şi sarcini, care va cuprinde:

a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitaţie, servituţile în sarcina fondului aservit, ipoteca şi privilegiile imobiliare, precum şi locaţiunea şi cesiunea de creanţă;

b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la drepturile reale înscrise în această parte;

c) sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor sale;

d) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile făcute în această parte.»

35. La articolul 54, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) În baza extrasului de carte funciară pentru autentificare, notarul public poate efectua toate operaţiunile notariale necesare întocmirii actului în vederea căruia acesta a fost solicitat.»

36. La articolul 581, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Conţinutul documentaţiei cadastrale se stabileşte prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.»

37. La articolul 581 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«c) dacă suprafaţa din măsurători este mai mare decât procentul stabilit la lit. b), se va depune certificatul prevăzut la art. 111 alin. (2). În acest caz, procedura de emitere a certificatului se va stabili prin protocolul încheiat în condiţiile art. 111 alin. (7).»

38. La articolul 581 alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«(4) În cazul imobilelor proprietatea publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizează la cererea conducătorului instituţiei publice centrale sau locale, după caz, în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern în condiţiile legii, certificate pentru conformitate.

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

(6) În cazul proprietăţii private, în lipsa actelor de proprietate asupra terenurilor, la cererea persoanelor interesate, se va putea nota posesia în baza documentelor prevăzute fa art. 111 alin. (3) lit. c)-f) şi a unei documentaţii cadastrale.»"

9.La articolul 7, punctul 4 se abrogă.

10.Articolul 9 se abrogă.

11.După articolul 9 se introduc două noi articole, articolele 91 şi 92, cu următorul cuprins:

"Art. 91

350/2001După articolul 47 al Legii nr.  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 471, cu următorul cuprins:

«Art. 471

(1) Introducerea în intravilanul localităţilor a terenurilor agricole şi a celor amenajate cu îmbunătăţiri funciare se face pe bază de studii urbanistice de PUG sau PUZ pentru care în prealabil a fost obţinut avizul privind clasa de calitate emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) După aprobarea prin hotărârea consiliului local a PUG şi PUZ, primăriile sunt obligate să transmită hotărârea însoţită de documentaţia de aprobare a PUG şi PUZ către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinaţiei imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.»

Art. 92

18/1991Legea fondului funciar nr. , republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

«(4) Pentru fiecare poziţie dintr-o anexă pot fi emise mai multe titluri de proprietate, cu condiţia ca suprafeţele înscrise în aceste titluri să nu depăşească suprafaţa totală validată în anexă.»

2. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 591, cu următorul cuprins:

«Art. 591

(1) Îndreptarea erorilor materiale înscrise în titlurile de proprietate care sunt produse din cauza erorilor de scriere se efectuează de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.

(2) Rectificarea titlurilor de proprietate se poate face de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în temeiul hotărârii comisiei judeţene.

(3) Procedura de îndreptare a erorilor materiale şi de rectificare a titlurilor de proprietate va fi aprobată prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.»"

Art. II

(1)Personalul şi patrimoniul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară se preiau integral de către Secretariatul General al Guvernului, împreună cu toate drepturile şi obligaţiile.

(2)Personalul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi al instituţiilor sale subordonate beneficiază în continuare de salariile şi drepturile avute la data trecerii în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, cu finanţarea asigurată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

-****-

Constituţia RomânieiAceastă lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din , republicată.
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