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CADASTRU 

Cuprins 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea reglementarii 
Monitorul   Oficial 

nr. 

1. 
LEGEA nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitătii imobiliare, republicata, cu modificari 
si completari  

720/2015 

Ordonanta de urgenta nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri 
publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-
bugetare  

923/2015 

ORDONANŢA DE URGENTA nr.35 privind modificarea si completarea Legii 
cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996  

489/2016 

LEGE nr. 243 din 2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
35/2016 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii 
imobiliare nr. 7/1996  

975/2016 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 98 din 2016  pentru modificarea si completarea 
unor acte normative  

1030/2016 

Legea nr. 111/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind 
unele masuri pentru finalizarea activitatilor cuprinse in contractele incheiate in 
cadrul Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru 
Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind reforma sistemului 
judiciar, emnat la Bucuresti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, 
precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative  

399/2017 

ORDONANŢA DE URGENŢA nr. 90 din 2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, 
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene  

973/2017 

Ordonanta de urgenta nr. 31/2018 privind modificarea si completarea Legii 
cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996  

253/2018 



LEGE Nr. 185/2018 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a 
publicitatii imobiliare nr. 7/1996  

638/2018 

Legea nr. 105/2019 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a 
publicitatii imobiliare nr. 7/1996, precum si pentru modificarea si completarea altor 
acte normative  

392/2019 

2. ORDIN nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara  

571/2014 

ORDIN nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară RECTIFICARE  

835/2014 

ORDIN nr.1.140 din  2014 al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliara pentru abrogarea lit. h) a art. 125 alin. (1) din Regulamentul 
de avizare, recepţie şi inscriere in evidenţele de cadastru şi carte funciara, aprobat 
prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara nr. 700/2014  

             809/2014  

ORDIN 1340 /2015 privind modificarea si completarea Regulamentului de avizare, 
receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul 
directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 
700/2014  

 914/2015  

ORDIN nr.1.550 din 13 decembrie 2016 al directorului general al Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliara privind modificarea Regulamentului de 
avizare, recepţie şi inscriere in evidenţele de cadastru şi carte funciara, aprobat 
prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliara nr. 700/2014  

30/2017 

Ordinul nr. 1608/2016 privind modificarea si completarea Regulamentului de 
avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat 
prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara nr. 700/2014  

66/2016 

Ordinul nr. 263/2017 privind modificarea art. 382 din Regulamentul de avizare, 
receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul 
directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 
700/2014  

153/2017 

ORDIN nr.1.171 din 21 august 2017 al directorului general al Agentiei Nationale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliara privind modificarea Regulamentului de avizare, 
receptie şi inscriere in evidentele de cadastru şi carte funciara, aprobat prin Ordinul 
directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 
700/2014  

738/2017 

Ordinul nr. 423/2018 privind modificarea si completarea Regulamentului de avizare, 
receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul 
directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 
700/2014, si modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de 

612/2018 



Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor de 
eliberare a documentelor si datelor rezultate din furnizarea serviciilor de catre 
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate  

3. Ordinul nr. 107/2010  pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau 
recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat 
membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic 
European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul 
cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei  

231/2010 

Ordinul nr. 978/2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind 
autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale 
unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului 
Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in 
domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat 
prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara nr. 107/2010  

625/2016 

Ordinul nr. 1600/2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul privind 
autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale 
unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului 
Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in 
domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat 
prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara nr. 107/2010  

65/2017 

Ordinul nr. 250/2018 pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea sau 
recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat 
membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic 
European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul 
cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin 
Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara nr. 107/2010  

329/2018 

Ordinul nr. 1607/2018 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind 
autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale 
unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului 
Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in 
domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat 
prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara nr. 107/2010  

1037/2018 

Ordinul nr. 1256/2020 pentru modificarea Regulamentului privind autorizarea si 
recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice in vederea realizarii si 
verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei 
pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei 
Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 107/2010. 

414/2020 

4. ORDIN nr. 1.427 din 6 noiembrie 2017privind aprobarea Specificatiilor tehnice de 
realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale in vederea 
inscrierii imobilelor in cartea funciara  

921/2017 



ORDIN nr. 155 din 28 ianuarie 2019privind modificarea și completarea 
Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare 
cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aprobate prin Ordinul 
directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 
1.427/2017  

77/2019 

5. Ordinul nr. 357/2018 privind aprobarea Specificațiilor tehnice pentru lucrari de 
inregistrare sistematica a imobilelor in Sistemul integrat de cadastru si carte 
funciara, realizate la nivel de unitate administrativ-teritoriala  

449/2018 

6. Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia 
Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si institutiile sale subordonate  

30/2019 

Ordinul nr. 796/2019 pentru modificarea anexei la Ordinul directorului general al 
Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 16/2019 privind 
aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara si institutiile sale subordonate  

174/2019 

7. Legea nr. 17/2014  privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii 
terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind 
privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate 
publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor 
Statului, cu modificari si completari  

 178/2014  

Legea nr. 68/2014 pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de 
reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan  

552/2010 

Legea nr. 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte 
normative conexe  

753/2014 

Legea nr. 129/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si 
pentru modificarea si completarea unor acte normative  

  

8. 

  

ORDINUL nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea 
cadastrului general, cu modificari si completari  

744/2001 

ORDINUL nr. 349/2004 pentru abrogarea si modificarea unor acte normative 
interne care fac referire la standardele nationale  

956/2004 

ORDINUL nr. 211/2007 privind abrogarea punctelor 10 si 13 din Normele tehnice 
pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului 
administratiei publice nr. 534/2001  

366/2007 

ORDINUL nr. 259/2010 privind modificarea si completarea Normelor tehnice pentru 
introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei 
publice nr. 534/2001  

245/2009 



9. Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara 
realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificari si 
completari  

853/2010 

Norma metodologica de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 
cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, 
judetean si local din 19.01.2011  

  

Legea nr. 90/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de 
interes national, judetean si local  

407/2011 

Legea nr. 205/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de 
interes national, judetean si local  

813/2011 

Legea nr. 71/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei 
publice centrale si pentru modificarea unor acte normative  

171/2013 

Legea Nr. 220 din 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor 
obiective de interes national, judetean si local  

408/2013 

Legea nr. 229/2013 pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de 
interes national, judetean si local  

438/2013 

Ordonanta de urgenta nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la 
nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor 
acte normative  

920/2014 

Legea nr. 174/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei 
publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative  

475/2015 

Ordonanta de urgenta nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Nationale de 
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si infiintarea Companiei 
Nationale de Investitii Rutiere - S.A., precum si modificarea si completarea unor 
acte normative  

758/2016 

Legea nr. 233/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de 
interes national, judetean si local  

706/2018 

Ordonanta de urgenta nr. 99/2018 pentru modificarea Legii nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de 
interes national, judetean si local  

981/2018 



Legea nr. 22/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind 
exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de 
interes national, judetean si local  

28/2019 

10. LEGEA nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificari si 
completari  

373/2001 

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 69/2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului  

773/2004 

Legea nr. 464/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2004 pentru 
completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul  

1050/2004 

LEGEA nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul  

606/2006 

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 18 din 2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 
din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului  

81/2007 

LEGEA nr. 168/2007 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2007 pentru 
modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului 
si urbanismul  

406/2007 

ORDONANTA GUVERNULUI nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

628/2008 

Legea nr. 242/2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2008 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si 
urbanismul  

460/2009 

LEGEA nr. 345/2009  pentru modificarea si completarea art. 36 din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

460/2009 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 7/2011 pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

778/2009 

LEGEA nr. 162/2011 pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul  

 503/2011  

LEGEA nr. 221/2011 pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul  

503/2011 

LEGE nr. 219 din 2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor în subordinea Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte 
normative  

789/2012 



ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 2012 pentru modificarea alin. (13) al art. 
46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

845/2012 

Legea Nr. 190 din 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
7/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul  

 418/2013  

LEGE nr. 229 din 2013 pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului si urbanismul  

 438/2013  

LEGE nr. 302 din 2015 pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

 898/2015  

LEGE nr. 303 din 2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului  

898/2015 

LEGE nr. 324 din 2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului si urbanismul  

937/2015 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 7 din 2016 privind unele masuri pentru 
accelerarea implementarii proiectelor de infrastructura transeuropeana de 
transport, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative  

204/2016 

Legea nr. 197/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii  

841/2016 

Ordonanta de urgenta nr. 100/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si a Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

1052/2016 

ORDONANTA DE URGENTA nr.49 din 30 iunie 2017 privind unele masuri în 
vederea accelerarii implementarii proiectelor de infrastructura de transport de 
interes national, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind 
gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice 
nationale, pentru obiectivul "Cooperare Teritoriala Europeana", precum si pentru 
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2015 privind 
reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte 
normative  

507/2017 

Ordonanta de urgenta nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene  

520/2018 

LEGE nr.151 din 2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului si urbanismul  

623/2019 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de 
urbanism  

199/2016 



Ordinul nr. 3494/2020 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de 
elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism  

656/2020 

11. LEGEA nr. 114/1996, legea locuintei republicata, cu modficari si completari   145/1997  

LEGE nr. 145 din 1999 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 
114/1996  

 439/1999  

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 127 din  1999 privind instituirea unor masuri cu 
caracter fiscal si imbunatatirea realizarii si colectarii veniturilor statului  

 455/1999  

Ordonanţa de urgenţă nr. 22/2000  pentru modificarea şi completarea Legii 
locuinţei nr. 114/1996  

 114/1996  

Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de 
proprietari  

 490/2007  

OUG nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuintei nr. 114/1996   358/2008  

OUG nr. 210/2008, pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996  835/2008 

Legea nr. 170/2010  pentru modificarea Legii locuintei nr. 114/1996   507/2010  

Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.  409/2011  

Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal   688/2015  

Legea nr. 143/2017 pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996  461/2017 

12. LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, 
republicata cu modificari si completari  

 933/2004  

ORDONANTA DE URGENTĂ A GUVERNULUI nr. 122/2004 pentru modificarea 
art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii 

 1152/2004  

LEGEA nr. 119/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 
122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de constructii  

 412/2005  

LEGEA nr. 52/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de constructii 

 238/2006  

LEGEA nr. 376/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de constructii 

 846/2006  



LEGEA nr. 117/2007 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de constructii  

 303/2007  

LEGEA nr. 101/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de constructii 

 371/2008  

ORDONANTA DE URGENTĂ A GUVERNULUI nr. 214/2008 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii  

 847/2008  

LEGEA nr. 261/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii  

 493/2009  

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.85 din 2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii  

 716/2011  

Legea 269/2011 pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de constructii 

870/2011 

Legea 125/2012 privind aprobarea OG 6/2010 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera  

486/2012 

Legea Nr.133 din 18.07.2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996  

  506/2012 

Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 
electronice  

680/2012 

Legea 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul 
penal 

 286/2009  

LEGE nr. 81 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii  

 199/2013  

Legea Nr.127 din 26.04.2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii  

 249/2013  

Legea 255/2013 pentru modificarea si completarea unor acte normative care 
cuprind dispozitii procesual penale  

515/2013 

Ordonanta de urgenta nr. 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

353/2014 

Legea 82/2014 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 
lucrarilor de constructii. 

469/2014 

Ordonanta de urgenta nr. 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte 
normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare  

733/2015 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 7 din 2016 privind unele masuri pentru 
accelerarea implementarii proiectelor de infrastructura transeuropeana de 
transport, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative  

 204/2016  



LEGE nr. 53 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

 245/2016  

LEGE nr.148 din 2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de construcitii  

 534/2016  

LEGE nr. 159 din 2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii 
electronice, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului 
instalarii retelelor de comunicatii electronice  

559/2016 

Legea nr. 197/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii  

841/2016 

Ordonanta de urgenta nr. 83/2016 privind unele masuri de eficientizare a 
implementarii proiectelor de infrastructura de transport, unele masuri in domeniul 
transporturilor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative  

964/2016 

Legea nr. 241/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
7/2016 privind unele masuri pentru accelerarea implementarii proiectelor de 
infrastructura transeuropeana de transport, precum si pentru modificarea si 
completarea unor acte normative  

974/2016 

Ordonanta de urgenta nr.100/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

1052/2016 

Ordonanta de urgenta nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) si d) din 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

440/2017 

Legea nr. 147/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii 

491/2017 

Legea nr. 273/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii 

1035/2017 

Ordonanta de urgenta nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din 
domeniul constructiilor  

795/2018 

Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului  

1043/2018 

Legea nr. 117/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii 

509/2019 

Legea nr. 193/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii 

873/2019 



LEGE nr.7/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

8/2020 

LEGE nr.121/2020 pentru modificarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

658/2020 

LEGE nr.149/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de constructii  

610/2020 

LEGE nr. 171/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

730/220 

Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 50/1991  

797/2009 

Ordinul nr. 1867/2010 pentru modificarea si completarea normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991  

534/2010 

Ordinul nr. 3451/2013 pentru modificarea si completarea normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991  

795/2013 

Ordinul nr. 374/2014 pentru modificarea anexei nr. 7 la Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

194/2014 

Ordinul nr. 3454/2019 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii  

4/2020 

13. Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicata cu modificari si completari   1/1998  

ORDONANTA DE URGENTA  nr. 1/1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991, republicata  

 26/1998  

LEGE   Nr. 218 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1998 
pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata  

 453/1998  

Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 
18/1991 si ale Legii nr. 169/1997  

 8/2000  

Ordonanta de urgenta nr. 102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si 
celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si 
ale Legii nr. 169/1997, precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, 
republicata  

 350/2001  

LEGE   Nr.  545 din 2001 pentru completarea art. 36 din Legea fondului funciar nr. 
18/1991  

 659/2001  



LEGE   Nr.  400 din 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
102/2001 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate 
potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, 
precum si modificarea si completarea Legii nr. 18/1991, republicata  

 492/2002  

LEGE   Nr. 247 din 2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum 
si unele masuri adiacente  

 653/2005  

Legea nr. 358/2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 
18/1991  

1106/2005 

Ordonanta de urgenta nr. 209/2005 pentru modificarea si completarea unor acte 
normative din domeniul proprietatii  

1194/2005 

Legea nr. 341/2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 
18/1991  

 626/2006  

Legea nr. 47/2007 pentru completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991  194/2007  

Legea nr. 340/2007 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea fondului funciar 
nr. 18/1991  

846/2007 

LEGE   Nr. 67 din 2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991   

 215/2010  

Legea nr. 71/2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar 
nr. 18/1991  

258/2010 

Legea nr. 158/2010 pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 
18/1991  

496/2010 

Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare aLegii nr. 287/2009 privind Codul civil  409/2011 

Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedura civila  

365/2012 

Ordonanta de urgenta nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 
pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila  

 606/2012  

Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul 
penal 

757/2012 

Legea Nr. 219 din 2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte 
normative  

 789/2012  

Ordonanta de urgenta nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum 
si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe  

68/2013 



Ordonanta de urgenta nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 
exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991  

 267/2013  

Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in 
natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada 
regimului comunist in Romania  

278/2013 

Legea nr. 38/2015 pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991  172/2015 

Legea nr. 186/2017 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991  

598/2017 

Legea nr. 44/2018 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor 
permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991  

69/2018 

LEGE nr. 231 din 2018 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991  

679/2018 

Legea nr. 105/2019 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a 
publicitatii imobiliare nr. 7/1996, precum si pentru modificarea si completarea altor 
acte normative  

392/2019   

14. HOTARAREA GUVERNULUI nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru 
stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului 
de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor  

 732/2005  

  HOTARAREA GUVERNULUI  nr. 1120/2005 pentru modificarea si completarea 
Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si 
modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a 
proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 890/2005  

 886/2005  

  HOTARAREA GUVERNULUI nr. 1832/2005  pentru modificarea si completarea 
Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor 
pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si 
modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a 
proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 890/2005  

 15/2006  

  LEGEA nr.71/2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar 
nr. 18/1991  

 258/2010  

  HOTARARE nr.401 din 19 iunie 2013 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România  

 393/2013  

 


