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INFORMARE 
ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA 

DREPTURILOR CETĂȚENILOR 

 

21 martie 2023 

√ Legea nr. 61/2023 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996, publicată în 
Monitorul Oficial 225/20.03.2023 

Art. I 

Legea apelor nr. 107/1996 se modifică şi se completează după cum urmează: 

1.La articolul 87, după punctul 67) se introduc trei noi puncte, pct. 68)-70), cu următorul cuprins: 

"68) nemontarea de panouri de avertizare, precum şi neîmprejmuirea zonei lucrărilor prevăzute la art. 48 alin. 
(1) lit. f) de către persoanele fizice şi/sau juridice care efectuează respectivele lucrări; 

69) nesupravegherea permanentă, prin mijloace audio-video şi/sau pază, a lucrărilor prevăzute la art. 48 alin. 
(1) lit. f) de către proprietarii, administratorii sau beneficiarii acestora; 

70) nesemnalizarea corespunzătoare a faptului că există riscul modificării adâncimii apei în timpul şi ulterior 
lucrărilor prevăzute la art. 48 alin. (1) lit. f) de către persoanele fizice şi/sau juridice care efectuează respectivele 
lucrări." 

2.La articolul 88 alineatul (1), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"b) cu amendă de la 35.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 
lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 87 pct. 1)-4), 7), 10), 24)-27), 29), 31), 32), 39)-41), 43)-51), 
55), 68) şi 69); 

c) cu amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane juridice, şi cu amendă de la 6.500 lei la 7.000 lei, 
pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 87 pct. 8), 19), 20), 33), 36)-38), 42), 53), 57), 67) şi 70)." 

Art. II 

Prevederile art. I intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

 

√  Legea nr.62/2023 pentru modificarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
publicată în Monitorul Oficial 225/20.03.2023 

Art. I 

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 se modifică după cum urmează: 

1.La articolul 3, alineatele (4), (6), (63) şi (64) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"(4) În 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 
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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. 

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

(6) Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, autorităţile publice centrale şi locale, autorităţile administrative 
autonome, instituţiile publice, instanţele judecătoreşti, notarii publici, experţii judiciari, persoanele autorizate 
să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie, avocaţii, practicienii în insolvenţă şi 
executorii judecătoreşti au acces gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma, 
seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, în condiţii stabilite prin 
ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. 

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

(63) Ordinul prevăzut la alin. (6) cuprinde inclusiv serviciile gratuite ce se acordă entităţilor astfel enumerate şi 
se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale. Prin ordin al 
directorului general al Agenţiei Naţionale pot fi stabilite şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi 
carte funciară, în condiţiile stabilite. 

(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 4, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"l) avizează tehnic expertizele efectuate de către experţii judiciari în specialitatea topografie, geodezie şi 
cadastru cu privire la informaţiile utilizate din seturile de date administrate online de oficiul teritorial şi/sau 
analogic. Avizele menţionate mai sus vor fi eliberate prin aplicaţia informatică de cadastru şi carte funciară, 
conform regulamentului elaborat de Agenţia Naţională şi aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului 
general al Agenţiei Naţionale, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I;" 

3.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." 

4.La articolul 281, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"(5) Certificarea autenticităţii şi forţa juridică a înscrisului în format electronic generat prin intermediul 
sistemului informatic de cadastru şi carte funciară, inclusiv a încheierii de carte funciară, emisă în condiţiile 
prezentei legi, în format electronic, sunt date de sigiliul electronic calificat al Agenţiei Naţionale." 

Art. II 

(1)În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se emite ordinul prevăzut la art. 4 lit. l) din 
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege. 
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(2)Până la aprobarea prin ordin cu caracter normativ prevăzut la alin. (1) al directorului general al Agenţiei 
Naţionale a regulamentului elaborat de Agenţia Naţională cu consultarea asociaţiilor profesionale ale experţilor 
tehnici judiciari în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru în conformitate cu prevederile art. 4 lit. l) din 
Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin 
prezenta lege, avizarea tehnică a expertizelor efectuate de către experţii judiciari în specialitatea topografie, 
geodezie şi cadastru se va efectua în continuare în baza regulamentului comun, elaborat de Agenţia Naţională 
şi Ministerul Justiţiei. 

 

√ Legea nr.63/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2017 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de 
vacanţă, publicată în Monitorul Oficial 225/20.03.2023 

→ Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 30 iunie 2017. 

 

 


