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Domnilor  
Cătălin Predoiu - Ministrul Justiției 
Ion Ștefan - Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,  
Laurențiu Alexandru Blaga - Directorul General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară 
  
Referitor la: depunerea în Instanță a expertizelor tehnice pe suport informatic și proiectul 
de Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experții judiciari 
în specializarea topografie, cadastru și geodezie, funamentat pe obiectivele  Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară: „fără hârtie, fără cash, fără ghișeu” 
   
         În 4 decembrie 2019, reprezentanții echipei care realizează emisiunea „Cadastrul pe înțelesul 

tuturor” la Radio România „Antena Satelor”, au răspuns invitației domnului Ministru Ion Ștefan 

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, pentru a prezenta situația cadastrului 

românesc, problemele experților din domeniul topografiei cadastrului și geodeziei, așa cum o percep 

radio ascultătorii emisiunii și specialiști din domeniu. 
         Și pentru că „nouă chiar ne pasă”, am trecut de la vorbe la fapte și asociațiile din care 

provenim, Centrul „PIFCA” Timișoara și „AEF” România, care au o activitate vie dovedită și 

recunoscută la nivel național, identificată pe www.pifca-aef.ro, în temeiul protocolului de 

colaborare ANCPI-CAT-AEF nr. 3249/268/9/2015, au solicitat acordul domnului Director General 

al ANCPI Laurențiu Blaga, pentru a consulta un grup de lucru, pentru a propune îndreptarea lucrurile 

care de mai bine de cinci ani așteaptă clarificări. 
        Acest grup de lucru, a fost format din: dr. ing. dipl. Mihai RACOVICEAN inițiator, corealizator 

al emisiunii „Cadastrul pe înțelesul tuturor” de la Radio România „Antena Satelor”, Președinte 

„AEF” și „PIFCA”, Sorin Truță, Director la OCPI Harghita,  mandatat de către domnul 

director general Laurențiu  Blaga ca reprezentant de proiect în secretariatul tehnic pentru aplicare 

parteneriatului dintre ANCPI, Curtea de Apel Timișoara și „AEF”, dr. ing. Botond Jozsef Rakossy, 

expert tehnic judiciar de 30 de ani, Președinte Asociația Patronală din domeniu, zona Harghita, 

Vicepreședinte „AEF”,  Rinu Trușcă - „părintele E_terra”, de la care am preluat obiectivele 

declarate ale Agenției:„fără hârtie, fără cash, fără ghișeu” și o serie de observații extrem de benefice 

proiectului, cum ar fi sintagma care trebuie să dea de gândit autorităților publice române, când ajunge 

o problemă de rezolvat la acestea, parcă „timpul se dilată”. Apoi, Marcel Grigore - Director OCPI 

Mureș, Marius Mănescu - Director OCPI Gorj, Emil Mănăștureanu - Director OCPI Bistrița 

Năsăud,  Mihai Bâlbă - Director OCPI Botoșani, Dorin Retegan - Inginer șef, OCPI Alaba, 

ing.Gheorghe Dămăcuș, expert zona Arad, vicepreședinte „AEF” România, ing. Daniel Ioan 

Indreiu expert, zona Hunedoara,  vicepreședinte „AEF”, ing. Eftimie Dumitru expert, zona Tulcea, 

vicepreședinte „AEF”,  ing. Constantin Savu, expert, zona Suceava, vicepreședinte „AEF”,  Ion Dan 

Voicu  realizator de emisiuni la Radio România „Antena Satelor”. 
         Pentru a se putea pune în aplicare obiectivele Agenției „fără hârtie, fără cash, fără ghișeu”, 

directorul general Laurențiu Blaga, în data de 12 februarie 2020, a  convocat o ședință de lucru la 

sediul ANCPI, unde conducerea ANCPI și grupul  de experți din zone reprezentative ale țării, membrii 

„AEF”,  au identificat pașii de urmat pentru rezolvarea situației care trenează, așa cum am mai 

precizat, de mai bine de cinci ani: 
-  Experților din domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei, să li se deschidă cont de acces 

separat la aplicația informatică E_terra - operațiune rezolvată; 
-  Grupul de lucru a elaborat un nou proiect de „Regulament privind avizarea tehnică a 

expertizelor judiciare efectuate de experții judiciari în specializarea topografie, cadastru și 

geodeziei”, care să țină cont de obiectivele Agenției „fără hârtie, fără cash, fără ghișeu”, care 

a fost finalizat și așteaptă să fie supus dezbaterii publice pentru a rezolva o problemă care 

durează de mai bine de 5 ani. 
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S-a convenit ca pentru a o mai bună armonizare legislativă, să fie propus și un amendament la 

Legea 7/1996, PLX 630, aflată pe rolul Parlamentului pentru aprobare,  prin care să se poată simplifica 

modul de lucru pentru a contribui, mai apăsat, la digitalizarea României, pe domeniul nostru de 

activitate. 
A venit însă pandemia și parcă timpul a început să se „dilate” din nou, iar problema legată de 

rezolvarea normelor pentru avizarea expertizelor nu mai poate aștepta.  
          Deși s-au făcut pași semnificativi înainte, a apărut o nouă problemă.  

Actualmente Oficiile teritoriale lucrează online și emit avizele pentru expertize în format 

digital, lucru de altfel excepțional, meritoriu, ținând cont de faptul că actualmente potrivit declarație 

purtătorului de cuvânt al Guvernului României, Ionel Dancă, în ceea ce privește digitalizarea „există 

mai multe regulamente şi directive europene care nu sunt aplicate şi, ca urmare, a fost declanşată 

procedura de infringement împotriva ţării noastre”, sursa: Agerpres. 
         Pe cale de consecință apreciem că trebuiesc făcute toate eforturile și demersurile ca progresul 

constatat să fie păstrat și utilizat ca model de bună practică și pentru alte entități ale Statului Român. 
         Acest mod de lucru în mod categoric va face dovada clară și fără putință de tăgadă, că 

digitalizarea administrațiilor publice din România nu trebuie să fie sau să rămână doar o simplă 

dorință, ci o dovadă că se poate realiza. 
Digitalizarea completă pentru domeniul nostru va conduce în mod clar la simplificarea 

procedurilor de recepție cadastrală și de înscriere în cartea funciară, la debirocratizarea și extrem de 

important la recuperarea semnificativă a întârzierilor din domeniu privind realizarea Programului 

Național de Cadastru și Carte Funciară. 
         Revenind însă la problema experților, aceștia după obținerea avizului în format digital, trebuie să 

întocmească expertiza să o depună la Instanță.  
         Se impune o precizare foarte clară, în acest sens, ținând cont de faptul CPC la art. 266, 267 și 

268, unde rezultă că probele în format informatic sunt valabile în instanță, dacă sunt semnate cu 

semnătură calificată, aspect rezolvat prin Ordonanța nr. 61/2020.  
Față de această situație, ținând cont de eforturile Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară, a experților membrii ai „AEF România” 
  
Stimate Domnule Ministru Cătălin Predoiu - Ministrul Justiției, 
  
Vă rugăm să analizați și să promovați, cât mai repede posibil, introducerea unui amendament la 

art. 22, alin. 2 din „Ordonanța nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiza tehnică 

judiciară și extrajudiciară”, care în opinia noastră ar rezolva problema, textul urmând să aibă 

următoarea formă: „La termenul la care se pronunţă asupra raportului de expertiză sau, după caz, 

asupra suplimentului la raport, depus pe suport informatic certificat prin semnătura electronică 

calificată de expertul tehnic judiciar numit, organul cu atribuţii jurisdicţionale care a dispus 

efectuarea expertizei se pronunţă şi asupra sumei definitive solicitate de către expert, inștiințând 

biroul local pentru expertize tehnice judiciare despre suma definitivă aprobată la plată expertului”. 
Având în vedere faptul că în Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă - Republicare*),  

probele redate în format electronic pot fi admise de Instanță, așa cum este precizat în art. 266, 267 și 

269 din CPC, iar Legea nr. 16/1996 Arhivelor Naţionale - REPUBLICARE*), la art. 12, Păstrarea 

documentelor, alin. 4, „Depozitele de arhivă vor fi dotate, în funcţie de formatul şi de suportul 

documentelor, cu mijloace adecvate de păstrare şi de protejare a acestora, precum şi cu mijloace, 

instalaţii şi sisteme de prevenire şi stingere a incendiilor”, ceea nu ar constitui nici un impediment în 

ceea ce privește elaborarea expertizelor tehnice pe suport informatic, astfel încât digitalizarea pe acest 

palier ar constitui un act de debirocratizare, ar conduce la scurtarea timpului de realizare a lucrărilor și 

de ce nu, ar putea reprezenta un pas mare, în modernizarea activității. 

  Așteptăm cu nerăbdare dicizia Dumneavoastră!          

Doamne ajută, Doamne ocrotește și binecuvântează România și pe româani, oriunde ar fi și 

orice profesie ar avea! 

Cu aleasă considerație,  

Președinte 
Dr. ing. dipl. Mihai RACOVICEAN 

 

 

Anexăm proiectul de: „Regulament privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de 

experții judiciari în specializarea topografie, cadastru și geodeziei” 
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- PROIECT - 

Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experții 

judiciari în specializarea topografie, cadastru și geodezie 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Pentru punerea în acord a reglementării cu prevederile din Codul de procedură civilă 

intrat în vigoare la data de 15 februarie 2013, unde la art. 336, alin 3 este reglementat că  „În 

cazurile anume prevăzute de lege, depunerea raportului se va face numai după obţinerea 

avizelor tehnice necesare ce se eliberează numai de organismele de specialitate competente” . 

În forma reglementată în prezent expertizele tehnice judiciare din domeniul topografiei, 

geodeziei şi cadastrului, se depun după obținerea avizului tehnic emis de oficiul teritorial numai 

la solicitarea instanțelor de judecată. 

Unele instanțe nu solicită avizul, făcând uneori imposibilă înscrierea sentințelor 

judecătorești în sistemul integrat de cadastru și carte funciară datorită faptului că unii experti nu 

țin cont de informațiile din evidențele oficiilor teritoriale; 

Luând în considerare programul e_guvernare care precizează „Guvernarea electronică 

reprezintă procesul de reinvenţie a sectorului public prin digitalizare şi noi tehnici de 

management a informaţiei, proces al cărui scop final este creşterea gradului de participare 

politică a cetăţenilor şi eficientizarea aparatului administrativ”, prin respectarea principiilor 

care stau la baza furnizării de informaţii şi servicii publice prin mijloace electronice care sunt: 

o transparenţa în furnizarea de informaţii şi servicii publice; 

o confidenţialitatea, respectiv garantarea protejării secretului datelor cu caracter personal; 

o garantarea disponibilităţii informaţiilor şi a serviciilor publice. 

Pe cale de cosecință se impune utilizarea sistemelor informatice, în cazul de față cel 

gestionat de Agenției Naționale, care scurtează timpul de elaborare a expertizelor, crează 

structura pentru implementarea sistemului unic de cadastru și carte funciară, bazată pe 

informațiilor existente în baza de date a oficiilor de cadastru în format electronic dar și analogic, 

acolo unde situația o impune. 

Digitalizarea va conduce la eliminarea subiectivismului, în ceea ce privește modul de 

lucru, influențarea activității experților care trebuie să aibă o activitate independentă, care 

potrivit reglementărilor europene și a codului de procedură civilă în domeniu, este controlată 

doar de către organul jurisdicțional care a ordonat executarea expertizei dar și garantarea 

integrării Hotărârilor în sistemul unic de cadastru și carte funciară, rămase definitive, care se 

bazează pe propunerile efectuate de experți. 

Prin regulament se stabilesc procedurile strict tehnice de avizare a propunerilor planurilor 

de amplasament și delimitare întocmite de către un expert tehnic judiciar autonom din domeniul 

topografiei, cadastrului și geodeziei, care țin loc de documentații cadastrale necesare înscrierii 

hotărârilor instanțelor rămase definitive în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.  

 

Definirea unor termeni utilizați în prezentul regulament: 

 Expert tehnic judiciar – Persoana autoriazată de Ministerul Justiției pentru domeniul 

topografie, cadastru și geodezie ca organ adiacent al instanței, independent și obligat la 

obiectivitate, care trebuie să furnizeze instanței, în calitate de asistent, cunoștințe de 

specialitate din domenii străine instanței, elaborează expertiza, care trebuie să reprezinte o 

probă doveditoare pe baza căreia se obțin cunoștințe specifice asupra faptelor (Ghidul 

expertului tehnic judiciar din domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei, Racovicean, 

Mihai, ISBN 978-973-592-3, Excelsior Art, 2014). Experții tehnici judiciari din domeniul 

topografiei, cadastrului și geodeziei, numiți în prezentul regulament experți;  

 Expertiza - reprezintă o cercetare cu caracter tehnic făcută de un expert, la cererea unui organ de 

jurisdicție sau urmărire penală, ori a părților, asupra unei situații, probleme, a cărei lămurire 

interesează soluționarea cauzei și se finalizează printr-un raport întocmit asupra cercetării făcute. În 



2 
 

cazul expertizelor din domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei, numit în prezentul regulament 

domeniu; 

 Propunerea de plan de amplasament și delimitare - este întocmită de către un expert 

tehnic judiciar și conține limitele juridice propuse, suprafețele terenurilor și sau a 

construcțiilor defintive și sau finalizate, constatate ca existente în propunerea expertului, 

rezultate în urma cercetărilor derulate în documentarea efectuată la fața locului. Dacă 

propunerea expertului este admisă de Instanță, după rămânerea Horărârii defintive, 

propunerea se transformă în plan de amplasament și delimitare, numit PAD;   

 Document  analogic - informațiile transmise în formate hârtie;  

 Raport de verificare - conține informații cu privire la datele existente în sistemul integrat de 

cadastru și carte funciară comparate cu propunerea expertului;  

 Set de date spațiale - o colecție identificabilă de date spațiale; 

 Aviz tehnic – Înștiințarea emisă de sistem prin care se comunică expertului tehnic judiciar 

raportul de verificare; 

 Obiectul expertizei - este cercetarea științifică efectuată de o persoană cu cunoștințe de 

specialitate în scopul aflării adevărului, în cadrul și cu respectarea dispozițiilor legale în 

vigoare; 

 Sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară - este Sistemul informatic 

administrat de Agenția Națională, potrivit prevederilor Legii nr. 7/1996, care asigură 

înregistrarea electronică a informațiilor cadastrale și de carte funciară referitoare la imobile și 

la drepturile reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor și faptelor juridice, precum și 

a oricăror raporturi juridice supuse publicității imobiliare, numit în prezentul regulament 

sistem. 

Art. 1. - (1) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară numită în continuare,  

Agenția națională, prin oficiile de cadastru și publicitate imobiliară,  numite în continuarea  

Oficii teritoriale, avizează tehnic propunerile de plan de amplasament și delimitare care fac 

parte integrantă din expertiză, exclusiv cu privire la informațiile utilizate de către experții tehnici 

judiciari în domeniul topografiei, cadastrului și geodeziei  din seturile de date administrate on-

line și sau analogice din evidențele oficiului teritorial aferente amplasamentului imobilului care 

fac obiectul cauzei. 

(2) Avizul tehnic prevăzut la alin. (1) este componentă obligatorie a expertizelor în conformitate 

cu art. 336 alin. (3) din Codul de procedură civilă și cu Legea cadastrului și a publicității 

imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se efectuează în 

baza cererii expertului din domeniu. 

(3) Prin avizare se realizează integrarea propunerii expertului în sistemul informatic. 

Art. 2. - (1) Avizul se generează automat din sistemul informatic pentru propunerea de plan de 

amplasament și delimitare al imobilului care face obiectul expertizei. 

(2) Definiția imobilului este prevăzut în Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996. 

Art. 3. - Furnizarea datelor și informațiilor necesare întocmirii lucrărilor de expertiză, cât și 

avizarea tehnică a expertizelor, sunt scutite de la plata tarifelor. 

Art. 4. - (1) Pentru experții în specializarea topografie, cadastru și geodezie Agenția națională 

asigură acces gratuit la seturile de date administrate on-line, pe baza procedurilor aflate în 

vigoare. 
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(2) În baza documentelor din care rezultă numirea acestora, experții din domeniu  pot solicita 

oficiului teritorial, următoarele date, informații și documente necesare pentru întocmirea 

raportului de expertiză: 

a) plan de încadrare în zonă; 

f) ortofotoplan; 

b) extras de plan parcelar recepționat de Oficiile teritoriale; 

c) extras de plan cadastral de carte funciară; 

d) extras de carte funciară pentru informare sau copia cărții funciar; 

e) copii ale actelor care au stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilelor în cauză; 

g) copii ale altor documente necesare și în strânsă legătură cu efectuarea expertizei 

judiciare, nominalizate de către expert. 

(3) Cererea de informații se înregistrează online în registrul general de intrare al biroului 

teritorial în raza căruia se află imobilul sau imobilele în cauză.  

(4) La înregistrarea cererii, expertul va respecta instrucțiunile de utilizare ale aplicației, va 

preciza instanța care a dispus efectuarea expertizei tehnice, numărul dosarului și va atașa copia 

adresei, a încheierii instanței de judecată sau, după caz, a altor documente din care rezultă 

numirea expertului și identificarea imobilului care face obiectul expertizei. 

(5) Datele, informațiile și documentele sunt puse la dispoziția expertului în format digital, prin 

intermediul sistemului informatic. În cazul în care se solicită în mod expres, vor fi puse la 

dispoziția expertului, în format analogic, copii conforme cu originalele ale documentelor 

existente în arhiva oficiului teritorial. 

Art. 5. - Sub sancțiunea revocării accesului la seturile de date administrate on-line, datele și 

informațiile furnizate de Oficiilor teritoriale vor fi utilizate doar în scopul pentru care au fost 

solicitate. 

Art. 6. – Termenul privind furnizarea de date, informații și documente sunt stabilite prin Ordinul 

directorului general al Agenției Naționale . 

Art. 7. - (1) Propunerile de plan de amplasament și delimitare a imobilului care face obiectul 

expertizei se întocmește în una sau mai multe variante, în funcție de solicitarea instanței, în 

sistemul de proiecție Stereografic 1970, cu respectarea prevederilor regulamentului privind 

conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea 

funciară.  

(2) Răspunderea pentru corectitudinea întocmirii propunerii planului de amplasament și 

delimitare a imobilului și pentru corespondența lui cu realitatea din teren revine expertului. 

Art. 8. - (1) Geometria imobilului, împreună cu propunerea de plan de amplasament și delimitare 

în format PDF semnat cu semnătura electronică extinsă de către expertul judiciar, se 

înregistrează online în sistemul informatic. 

(2) Pentru propunerea de plan de amplasament și delimitare al imobilului înregistrat în sistemul 

informatic, aplicația generează un raport de verificare, și o anexă grafică, în care sunt menționate 

vecinătățile, eventualele zone de suprapuneri cu alte imobile și mărimea suprapunerilor rotunjite 

la metru pătrat.  

http://lege5.ro/App/Document/geydcojygm/regulamentul-privind-continutul-si-modul-de-intocmire-a-documentatiilor-cadastrale-in-vederea-inscrierii-in-cartea-funciara-din-13102006?d=2020-04-17
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(3) Raportul de verificare va constitui anexa propunerii de planul de amplasament și delimitare 

din raportul de expertiză, eventualele suprapuneri urmând a fi menționate în conținutul acestuia, 

la descrierea operațiunilor de efectuare a expertizei. Avizul tehnic constiuie înștiințarea prin care 

se comunică raportul de verificare certificat autentic care are forţa juridică a înscrisului în format 

electronic generat, prin intermediul sistemului informatic de cadastru şi carte funciară, fără 

intervenţia vreunei persoane dat de sigiliul electronic calificat al Agenţiei Naţionale. 

Art. 9. În baza de date grafică a sistemului informatic se constituie o zonă de avertizare „recepții 

expertize tehnice judiciare” cu scopul informării persoanelor autorizate care execută lucrări de 

specialitate în zonă. 

Art. 10. – (1) Arhivarea geometriei imobilului și a propunerii planului de amplasament și 

delimitare în format informatic, se face de expertul judiciar pe o perioadă de 10 ani. 

(2) În cazul încetării activității acestuia, arhiva va putea fi preluată de către arhivele statului, 

potrivit legii. 

Art. 11. - (1) În vederea efectuării înscrierii în sistemul informatic conform Legii nr. 7/1996, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, a imobilului care a făcut obiectul litigiului 

în care s-a dispus expertiza, după pronunțarea hotărârii judecătorești rămasă definitivă, 

propunerea expertului avizată de oficiul teritorial devine plan de amplasament și delimitare, în 

condițiile prezentului regulament și ține locul documentației cadastrale. 

(2) Atribuirea numărului cadastral, după caz, se face de către Oficiul teritorial, pentru varianta 

admisă conținută în hotărârea judecătorească rămasă definitivă, după verificarea situației 

tehnico-juridice a imobilului cu referire la faptul că nu a fost modificată prin înregistrări 

ulterioare avizării tehnice a expertizei. 

Art. 12. - În aplicarea prevederilor prezentului regulament, în cadrul Oficiilor teritoriale și al 

birourilor teritoriale se stabilește un program special de lucru cu experții, în urma consultării cu 

biroul local de expertize judiciare. Programul de lucru cu experții judiciari va fi publicat pe 

pagina de internet a Oficiilor teritoriale. 

http://lege5.ro/App/Document/heydcmrx/legea-cadastrului-si-a-publicitatii-imobiliare-nr-7-1996?d=2020-04-17
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