CONSIDERA|II PRIVIND SISTEMUL ACTUAL DE
PUBLICITATEA IMOBILIAR{
Lector univ. dr. Adina Calot[-Ponea
1. Preliminarii. Legea nr. 7/1996 a cadastrului ]i a publicit[\ii imobiliare are ca
scop introducerea unui sistem real de publicitate, unic pentru întreg teritoriul \[rii, care va
înlocui sistemele de publicitate cu aplicabilitate teritorial[ limitat[ existente pân[ în
prezent1.Potrivit art. 1 din lege, publicitatea funciar[ va fi realizat[ în baza cadastrului
general, definit ca fiind "sistemul unitar ]i obligatoriu de eviden\[ tehnic[, economic[ ]i
juridic[ a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul \[rii. Prin imobil se în\elege una sau mai
multe parcele al[turate, cu sau f[r[ construc\ii, apar\inând aceluia]i proprietar.
Cadastrul general se organizeaz[ la nivelul fiec[rei unit[\i administrativ teritoriale:
comun[, ora], municipiu, jude\ ]i la nivelul întregii \[ri, ]i are ca obiective: a) identificarea,
înregistrarea ]i descrierea, în documentele cadastrale, a terenurilor ]i a celorlalte bunuri
imobile prin natura lor, m[surarea ]i reprezentarea acestora pe h[r\i ]i planuri cadastrale,
precum ]i stocarea datelor pe suporturi informatice; b) asamblarea ]i integrarea datelor
furnizate de cadastrele de specialitate. c) identificarea ]i înregistrarea tuturor proprietarilor
]i a altor de\in[tori legali de terenuri ]i de alte bunuri imobile, în vederea înscrierii în cartea
funciar[ cu caracter definitiv; d) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite ]i taxe
pentru stabilirea corect[ a obliga\iilor fiscale ale contribuabililor (art. 2 ).
Efectuarea lucr[rilor cadastrale, întocmirea ]i p[strarea documentelor tehnice
bazate pe aceste lucr[ri sunt date în competen\a Agen\iei Na\ionale de Cadastru ]i
Publicitate Imobiliar[ ca institu\ie public[ cu personalitate juridic[, unica autoritate în
domeniu, aflat[ în subordinea Ministerului Administra\iei ]i Internelor.
La nivelul fiec[rui jude\ ]i în municipiul Bucure]ti se înfiin\eaz[ oficiile de
cadastru ]i publicitate imobiliar[ ca unit[\i cu personalitate juridic[ aflate în subordinea
Agen\iei Na\ionale, iar în cadrul acestora func\ioneaz[ birourile de carte funciar[ (art. 20)
a c[ror activitate este coordonat[ de Direc\ia de publicitate imobiliar[ din cadrul Agen\iei
Na\ionale. Totodat[, în subordinea Agen\ie Na\ionale se mai înfiin\eaz[ ]i Centrul Na\ional
de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie ]i Teledetec\ie (art. 3).
Documentele tehnice principale ale cadastrului general, care se vor întocmi la
nivelul comunelor, ora]elor ]i municipiilor, sunt: a) registrul cadastral al parcelelor; b)
indexul alfabetic al proprietarilor; c) registrul cadastral al proprietarilor; d) planul cadastral
]i anexele la partea I a c[r\ii funciare (art. 12).
De\in[torii de imobile sunt obliga\i s[ permit[ accesul speciali]tilor pentru
executarea lucr[rilor de cadastru general, s[ admit[, în condi\iile legii, amplasarea, pe sol
sau pe construc\ii, a semnelor ]i semnalelor geodezice ]i s[ asigure protec\ia ]i conservarea
acestora. Dup[ terminarea lucr[rilor de teren, datele ob\inute se prelucreaz[, se
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înregistreaz[ ]i se introduc în baza de date cadastrale. Datele definitorii ale fiec[rui imobil
se transmit de c[tre oficiul teritorial, consiliului local, care are obliga\ia de a le aduce la
cuno]tin\a de\in[torilor prin în]tiin\are scris[ ]i prin afi]are la sediul prim[riei.
Fa\[ de exactitatea datelor comunicate, de\in[torii pot formula contesta\ie în
termen de 60 de zile de la comunicare, la oficiul teritorial care le va solu\iona în termen de
30 de zile. Cei nemul\umi\i de modul de solu\ionare a contesta\iilor de c[tre oficiul
teritorial pot face plângere la judec[toria în a c[rei raz[ teritorial[ se afl[ imobilul, în termen
de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor. Înscrierea în cartea funciar[ se face din oficiu,
dup[ finalizarea cadastrului general ]i expirarea termenului de solu\ionare a contesta\iilor.
Registrele, planurile cadastrale ]i anexele la partea I a c[r\ii funciare vor sta la baza
complet[rii sau, dup[ caz a întocmirii din oficiu a c[r\ilor funciare(art. 13). Aceste
informa\ii sunt accesibile celor interesa\i, cu excep\ia cazurilor privind siguran\a na\ional[
sau alte cazuri reglementate prin lege.
2. Evidenţa cadastral-juridică. Conform art. 20, publicitatea imobiliar[
întemeiat[ pe sistemul de eviden\[ al cadastrului general are ca obiect înscrierea în cartea
funciar[ a actelor ]i faptelor juridice referitoare la imobilele din acela]i teritoriu
administrativ ]i se realizeaz[ de c[tre oficiile de cadastru ]i publicitate imobiliar[, pentru
imobilele situate în raza de activitate a acestora. Activitatea de publicitate imobiliar[ din
cadrul oficiilor teritoriale este în responsabilitatea unui registrator (art. 20). Una sau mai
multe parcele al[turate, de pe teritoriul unei unit[\i administrativ-teritoriale, indiferent de
categoria de folosin\[, apar\inând aceluia]i proprietar, formeaz[ imobilul ce se identific[
printr-un num[r cadastral unic ]i se înscrie într-o carte funciar[.
Totalitatea c[r\ilor funciare de pe teritoriul unei unit[\i administrative al fiec[rei
localit[\i alc[tuiesc registrul cadastral de publicitate al acestui teritoriu care se \ine la biroul
teritorial din cadrul oficiului teritorial în a c[rui raz[ de activitate este situat imobilul
respectiv. Registrul cadastral de publicitate imobiliar[ se întrege]te cu urm[toarele
documente de eviden\[: registrul de intrare; planul cadastral al imobilelor, indicând num[rul
cadastral al parcelelor ]i num[rul de ordine al c[r\ilor funciare în care sunt înscrise; indexul
alfabetic al proprietarilor; o map[ în care se vor p[stra cererile de înscriere, împreun[ cu un
exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii.
3. Cărţile funciare. Cartea funciar[ este alc[tuit[, potrivit art. 21 din lege, din
titlu, care indic[ num[rul ei ]i numele localit[\ii în care este situat imobilul, precum ]i din
trei p[r\i:
A. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde: a) num[rul de
ordine ]i cel cadastral al imobilului; b) suprafa\a imobilului, destina\ia, categoriile de
folosin\[ ]i, dup[ caz, construc\iile; c) planul imobilului cu vecin[t[\ile, descrierea
imobilului ]i inventarul de coordonate al amplasamentului, pentru fiecare imobil în parte,
constituie anex[ la partea I.
B. Partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate, cuprinde:
a) numele proprietarului; b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de
proprietate, precum ]i men\ionarea înscrisului pe care se întemeiaz[ acest drept. c)
str[mut[rile propriet[\ii; d) servitu\ile constituite în folosul imobilului; e) faptele juridice,
drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum ]i ac\iunile privitoare la proprietate;
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f) orice modific[ri, îndrept[ri sau însemn[ri ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a c[r\ii
funciare, cu privire la înscrierile f[cute.
C. Partea a III-a, referitoare la înscrierile privind dezmembr[mintele dreptului de
proprietate ]i sarcini, care cuprinde: a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosin\[,
abita\ie, servitu\ile în sarcina fondului aservit, ipotec[ ]i privilegiile imobiliare, precum ]i
loca\iunea ]i cesiunea de venituri pe timp mai mare de trei ani; b) faptele juridice,
drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum ]i ac\iunile privitoare la drepturile
reale înscrise în aceast[ parte; c) sechestrul, urm[rirea imobilului sau a veniturilor sale; d)
orice modific[ri, îndrept[ri sau însemn[ri ce s-ar face cu privire la înscrierile f[cute în
aceast[ parte.
Legea prevede posibilitatea ca datele înregistrate în cartea funciar[ s[ poat[ fi
redate ]i arhivate ]i sub form[ de înregistr[ri pe microfilme ]i pe suporturi accesibile
echipamentelor de prelucrare automat[ a datelor. Acestea au acelea]i efecte juridice ]i for\[
probatoare cu cea a înscrisurilor în baza c[rora au fost redate.
4. Imobilul. A]a cum am ar[tat, conform art.20 al. 2 din lege, una sau mai multe
parcele al[turate , de pe teritoriul unei localit[\i apar\inând aceluia]i proprietar, formeaz[
imobilul ce se înscrie în cartea funciar[.
Imobilul se poate modifica prin alipiri, dezlipiri sau prin m[rirea sau mic]orarea întinderii
acestuia. Imobilul se modific[ prin dezlipire dac[ se desparte o parcel[ de acesta sau se
mic]oreaz[ întinderea unei parcele. Dezlipirea unei parcele sau a unei p[r\i dintr-o parcel[,
dintr-un imobil se face doar împreun[ cu sarcinile care îl greveaz[ ]i va forma un imobil
separat, neexistând posibilitatea alipirii lui la un alt imobil. A]adar, imobilul poate fi
modificat prin alipiri sau dezlipiri.
În cazul ambelor tipuri de modific[ri, se vor efectua transcrieri, dac[ o parcel[
trece dintr-o carte funciar[ în alta, sau reînscrieri dac[, dezlipindu-se o parcel[, aceasta va
trece în aceea]i carte funciar[ ca un imobil de sine st[t[tor. Dac[ se transcrie o parte din
parcel[ într-o alt[ carte funciar[ se va forma un imobil distinct cu num[r cadastral nou, iar
restul se înscrie în vechea carte funciar[, cu men\ionarea noului num[r ]i a întinderii, iar
dac[ toate imobilele înscrise într-o carte funciar[ au fost transcrise, aceasta se va închide ]i
nu va mai putea fi deschis[ pentru noi înscrieri (art. 45). În cazul propriet[\ii comune, pe
cote p[r\i sau în dev[lm[]ie, vor fi transcri]i în aceea]i carte funciar[ to\i proprietarii iar în
cazul copropriet[\ii, se va indica cota fiec[rui coproprietar (art. 46). În situa\ia unui
condominiu-imobil cu construc\ie-din care unele p[r\i sunt comune indivize iar altele
individuale, se întocme]te o carte funciar[ colectiv[ pentru întreaga construc\ie ]i câte o
carte funciar[ individual[ pentru fiecare proprietate individual[(spre exemplu,
apartamentele dintr-un bloc sau mai multe sc[ri dintr-o cl[dire).
Pentru imobilele care apar\in domeniului public ]i domeniului privat al statului sau
al unit[\ilor administrativ-teritoriale se vor întocmi c[r\i funciare speciale.
5. Înscrierile în cartea funciar[. Potrivit dispozi\iilor Legii 7/1996 no\iunea de
înscriere are un sens larg, cuprinzând atât înscrierea drepturilor reale imobiliare (art. 27) cât ]i
înscrierea actelor ]i faptelor juridice referitoare la drepturile personale, la starea ]i
capacitatea persoanelor, aflate în leg[tur[ cu drepturile reale înscrise în cartea funciar[ (art.
40).
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Datorit[ acestor inconveniente de ordin terminologic, Regulamentul de aplicare al Legii
7/19962 utilizeaz[ no\iunile consacrate pentru desemnarea men\iunilor ce se fac în c[r\ile
funciare, ]i anume: intabularea, înscrierea provizorie ]i notarea.
Se vor înscrie definitiv (intabula) în cartea funciar[ dreptul de proprietate ]i toate
celelalte drepturi reale asupra unui imobil, conform actului în baza c[ruia s-au constituit
ori transmis în mod valabil (art. 22). Fac excep\ie, drepturile care provin din succesiune,
accesiune, vânzare silit[ ]i uzucapiune, drepturile reale dobândite de stat ]i de orice persoan[,
prin efectul legii, prin expropriere sau prin hot[râri judec[tore]ti. Astfel de drepturi sunt
opozabile fa\[ de ter\i ]i f[r[ înscriere în cartea funciar[. Procedura înscrierii va fi urmat[,
în prealabil, doar dac[ titularul în\elege s[ dispun[ de ele (art. 28 alin. 1 ]i 2).
Modificarea con\inutului unui drept ce greveaz[ un drept real imobiliar se înscrie,
dac[ legea nu dispune altfel, potrivit regulilor stabilite pentru dobândirea ]i stingerea
drepturilor reale (art. 23). Totodat[, stingerea drepturilor reale se realizeaz[ numai prin
înscrierea radierii lor din cartea funciar[, cu consim\[mântul titularului dreptului sau in
temeiul unei hot[râri judec[tore]ti irevocabile ori la decesul titularului dreptului sau la data
împlinirii termenului ar[tat în înscriere.
Înscrierea provizorie în cartea funciar[ se poate cere în urm[toarele cazuri:
a)cînd dreptul real ce se cere a fi înscris este afectat de o condi\ie suspensiv[; b)cââîând se
solicit[ intabularea unui drept real ân temeiul unei hot[râri judec[tore]ti ce nu a r[mas
irevocabil[; c)dac[ se dobânde]te un drept tabular care, anterior, a fost înscris provizoriu;
d)dac[ debitorul a consemnat sumele pentru care a fost înscris[ ipoteca ori privilegiile
imobiliare; e)dac[ pentru solu\ionarea unei cereri sunt necesare înscrisuri suplimentare,
care nu aduc îns[ atingere fondului dreptului ce se cere a fi înscris ]i nu fundamenteaz[ noi
capete de cerere(art.32 alin.2). În realitate, suntem în prezen\a nu a unei înscrieri provizorii
ci a unei înscrieri sub condi\ie suspensiv[3 întrucât, dreptul afectat de o condi\ie suspensiv[,
care nu se realizeaz[ se stinge, astfel încât, înscrierea nu mai poate fi justificat[ ulterior.
Înscrierea provizorie devine opozabil[ ter\ilor cu rangul determinat de cererea de înscriere,
sub condi\ie ]i în m[sura justific[rii ei. Justificarea unei înscrieri provizorii se va face în
temeiul consim\[mântului celui în contra c[ruia s-a efectuat înscrierea provizorie, a unei
hot[râri judec[tore]ti irevocabile ori a încheierii registratorului de carte funciar[, în situa\ia
ultimului caz de înscriere provizorie men\ionat (art. 32 alin. 4).
Au caracter de notare în cartea funciar[, cu efect de informare pentru ter\e
persoane, potrivit art. 44 din Regulament, înscrierile referitoare la actele ]i faptele juridice,
privitoare la drepturile personale, la starea ]i capacitatea persoanelor în leg[tur[ cu
imobilele cuprinse în cartea funciar[ (art. 40 din lege), spre exemplu: minoritatea,
instituirea curatelei, interdic\ia de înstr[inare sau grevare a imobilului, dreptul de
preem\iune, contractul de loca\iune sau cesiunea de venituri, etc.
6. Procedura înscrierii. Potrivit art. 49 din lege, cererea de înscriere în cartea
funciar[ se va depune la biroul de carte funciar[ ]i va fi înso\it[ de înscrisul original sau
copia legalizat[ de pe acesta, prin care se constat[ actul sau faptul juridic a c[rui înscriere
se cere. Cererile de înscriere se vor înregistra, de îndat[, în registrul de intrare, cu
men\ionarea datei ]i a num[rului care rezult[ din ordinea cronologic[ a depunerii.
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În cazul în care registratorul admite cererea, se va dispune intabularea sau
înscrierea provizorie prin încheiere, dac[ înscrisul îndepline]te urm[toarele condi\ii: a)este
încheiat cu respectarea formelor cerute de lege; b) indic[ numele p[r\ilor;
c)
individualizeaz[ imobilul printr-un identificator unic; d) este înso\it de o traducere
legalizat[ dac[ actul nu este întocmit în limba român[ ; e)este înso\it, dup[ caz, de o copie a
extrasului de carte funciar[ pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la
baza întocmirii actului(art. 50).
Dac[ cererea de înscriere în cartea funciar[ nu îndepline]te condi\iile legale ar[tate
mai sus, se va respinge printr-o încheiere motivat[, men\ionându-se acest aspect în registrul
de intrare. Acelea]i condi\ii legale trebuie s[ întruneasc[ ]i cererea de radiere.
Încheierea se comunic[ celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt
juridic, precum ]i celorlalte persoane interesate în termen de 15 de zile de la pronun\area
încheierii dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistr[rii cererii. Încheierea de
înscriere sau de respingere poate fi atacat[ cu plângere în termen de 15 zile de la
comunicare, la biroul teritorial care este obligat s[ o înainteze la judec[toria din
circumscrip\ia în care se afl[ imobilul. Hot[rârea pronun\at[ de judec[torie poate fi atacat[
cu apel. Hot[rârea judec[toreasc[, definitiv[ ]i irevocabil[ se comunic[, din oficiu, biroului
de carte funciar[, de c[tre instan\a care s-a pronun\at ultima asupra fondului (art. 52).
Rectificarea înscrierilor ]i radierilor efectuate în c[r\ile funciare, nu se vor putea
face decât pe baza hot[rârii instan\elor judec[tore]ti r[mase definitive ]i irevocabile.
Potrivit art. 56 din lege, notarul public care a întocmit actul prin care se transmite,
se modific[, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat s[ cear[ din
oficiu înscrierea în cartea funciar[, la biroul de carte funciar[ în a c[rui raz[ de activitate se
afl[ imobilul. Despre exercitarea acestei obliga\ii se va face men\iune expres[ în cuprinsul
actului sau, dup[ caz al certificatului de mo]tenitor.
Instan\a judec[toreasc[ va transmite în termen de 3 zile hot[rârea r[mas[ definitiv[
]i irevocabil[, constitutiv[ sau declarativ[ asupra unui drept real imobiliar, la biroul de
carte funciar[ în a c[rui raz[ de activitate se g[se]te imobilul. Instan\a judec[toreasc[ nu va
trece la dezbaterea în fond a ac\iunii privind desfiin\area actului juridic supus înscrierii,
dac[ acesta nu a fost înscris, în prealabil, pentru informare, în cartea funciar[.
7. Efectele înscrierii. Principalul efect al înscrierilor în cartea funciar[ îl
constituie dobândirea opozabilit[\ii drepturilor fa\[ de ter\i. Astfel, potrivit art. 27 alin. 1,
drepturile înscrise în cartea funciar[ devin opozabile fa\[ de ter\i de la data înregistr[rii
cererii de înscriere. A]a cum am ar[tat, exist[ anumite categorii de drepturi reale care sunt
opozabile ter\ilor ]i f[r[ înscriere în cartea funciar[.
Dac[ au fost depuse deodat[, la biroul teritorial, mai multe cereri de înscriere a
drepturilor reale, acestea vor primi provizoriu acela]i rang, urmând ca instan\a s[ hot[rasc[
asupra rangului fiec[reia. Sanc\iunea nerealiz[rii publicit[\ii prin înscriere în cartea
funciar[ este inopozabilitatatea fa\[ de ter\i a dreptului real constituit sau transmis.
Pe de alt[ parte, efectul de opozabilitate al înscrierilor este inoperant, dac[
prive]te: suprafa\a terenurilor, destina\ia, categoria de folosin\[, valoarea sau alte asemenea
aspecte; restric\iile aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecin[tate, expropriere
sau prin prevederi legale privind protec\ia ecologic[, sistematizarea localit[\ilor ]i alte
asemenea aspecte.
Important este ]i faptul c[, înscrierea în cartea funciar[ a unui drept real na]te în
favoarea titularului acestuia a unei prezum\ii de existen\[ a dreptului, cu condi\ia ca acesta
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s[ fi fost dobândit sau constituit cu bun[-credin\[. Per a contrario, radierea dreptului din
cartea funciar[ na]te prezum\ia inexisten\ei lui. În ceea ce prive]te înscrierea actelor ]i
faptelor juridice privitoare la drepturile personale, la starea ]i capacitatea persoanelor, aflate
în leg[tur[ cu imobilele cuprinse în cartea funciar[, legea prevede expres c[ acestea vor
putea fi înscrise la cerere, cu efect de opozabilitate pentru ter\ele persoane.
8. Acţiunile de carte funciară. Legea nr. 7/1996 reglementeaz[ dou[ ac\iuni în
justi\ie cu privire la cartea funciar[4:
a) ac\iunea în presta\ie tabular[ (art. 29) este acea ac\iune prin care cel în
favoarea c[ruia s-a transmis ori s-a constituit prin act juridic un drept real imobiliar, solicit[
instan\ei obligarea pârâtului care a consim\it la constituirea sau str[mutarea acelui drept, s[-i
predea înscrisul necesar pentru a putea cere ]i ob\ine înscrierea, dac[ este singurul
exemplar doveditor, iar în caz contrar s[ dispun[, din oficiu, înscrierea în cartea funciar[.
Ac\iunea poate fi îndreptat[ ]i împotriva unui ter\ dobânditor înscris în cartea funciar[, caz
în care, potrivit art. 30 din lege, dobânditorul anterior (titularul ac\iunii în presta\ie tabular[)
poate cere instan\ei judec[tore]ti s[ acorde înscrierii sale rang preferen\ial fa\[ de înscrierea
efectuat[ la cererea unui ter\, care a dobândit ulterior imobilul, cu titlu gratuit sau care a fost
de rea- credin\[ la data încheierii actului.
Dreptul la ac\iunea în presta\ie tabular[ este imprescriptibil.
b) ac\iunea în rectificarea înscrisurilor de carte funciar[ (art. 35-39) vizeaz[
înl[turarea neconcordan\elor care pot exista între înscrierile din cartea funciar[ ]i situa\ia
juridic[ real[ a imobilului ]i poate fi promovat[ dac[, printr-o hot[râre judec[toreasc[
irevocabil[ s-a constatat c[: înscrierea sau actul în temeiul c[ruia s-a efectuat înscrierea nu
a fost valabil; dreptul înscris a fost gre]it calificat; - nu mai sunt întrunite condi\iile de
existen\[ a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul c[ruia s-a f[cut
înscrierea. înscrierea din cartea funciar[ nu mai este în concordan\[ cu situa\ia real[, actual[
a imobilului.
În principiu, ac\iunea în rectificare este imprescriptibil[, sub rezerva prescrip\iei
dreptului material la ac\iunea în fond (art. 37 alin. 1). Ac\iunea este prescriptibil[ îns[, în
acele cazuri în care dobânditorii împotriva c[rora este îndreptat[ au fost de bun[-credin\[ la
dobândirea unui drept real prin dona\ie sau legat. Într-o astfel de situa\ie, termenul de
prescrip\ie a ac\iunii este de 10 ani, cu excep\ia cazului în care dreptul material la ac\iunea
în fond nu s-a prescris mai înainte. Fa\[ de ter\ele persoane de bun[-credin\[ care au
dobândit dreptul real printr-un act juridic cu titlu oneros, ac\iunea este prescriptibil[ în
termen de 3 ani. Ambele termene, atât cel de 10 ani cât ]i cel de 3 ani, încep s[ curg[ de la
data înregistr[rii cererii pentru înscrierea dreptului a c[rui rectificare se cere.
Hot[rârea prin care s-a admis rectificarea unei înscrieri nu va fi opozabil[
persoanelor împotriva c[rora ac\iunea nu a fost admis[. Dac[ ac\iunea în rectificare a fost
înscris[ în cartea funciar[, hot[rârea judec[toreasc[ va fi opozabil[ ]i ter\elor persoane care
au dobândit dreptul dup[ înscriere (art. 39 alin. 1-2).
9. Principiile publicităţii. Din reglementarea insituţiei publicităţii imobiliare se desprind
mai multe principii: a) Principiul publicit[\ii integrale potrivit c[ruia vor fi înscrise în
cartea funciar[ toate opera\iunile juridice prin care se constituie, transmite, modific[ sau
4
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stinge un drept real imobiliar, cu excep\iile prev[zute în art. 28 din lege (succesiune,
accesiune, vânzare silit[ ]i uzucapiune); b) Principiul opozabilit[\ii fa\[ de ter\i a
drepturilor înscrise în cartea funciar[, efect dobândit de la data înregistr[rii cererii de
înscriere; c) Principiul legalit[\ii ce decurge din obliga\ia registratorului de carte funciar[
de a verifica îndeplinirea condi\iilor legale privind cererea de înscriere. d) Principiul
oficialit[\ii ce impune atât obliga\ia registratorului de carte funciar[ de a verifica din oficiu
legalitatea cererii ]i a actelor pe care aceasta se întemeiaz[, cât ]i obliga\iile instituite de lege
în sarcina notarului public ]i a instan\ei de judecat[ în aceast[ privin\[. e) Principiul
priorit[\ii ce decurge din art. 27 alin 2 din lege, potrivit c[ruia ordinea înregistr[rii cererii
va determina rangul înscrierii, în\elegând prin rang, efectul unei înscrieri în raport cu alte
înscrieri din aceea]i carte funciar[. f) Principiul relativit[\ii potrivit c[ruia înscrierea unui
drept se poate efectua numai împotriva aceluia care, la înregistrarea cererii sale era înscris
ca titular al dreptului asupra c[ruia înscrierea urmeaz[ s[ fie f[cut[ sau împotriva aceluia
care, înainte de a fi înscris, ]i-a grevat dreptul, dac[ amândou[ înscrierile se cer deodat[. g)
Principiul for\ei probante potrivit cu care dac[ în cartea funciar[ s-a înscris un drept real în
folosul unei persoane, se prezum[ c[ dreptul exist[ în folosul ei, dac[ a fost dobândit sau
constituit cu bun[-credin\[, cât timp nu se dovede]te contrariul. Dac[ un drept s-a radiat din
cartea funciar[ se prezum[ c[ acel drept nu exist[. Ambele prezum\ii sunt relative.
10. Situaţii tranzitorii. Potrivit art. 60 din Legea nr. 7/1996, în regiunile de carte
funciar[ supuse Decretului Lege 115/1938 sau, dup[ caz, Legii 242/1947, înscrierile
privitoare la imobile, cuprinse în c[r\ile funciare sau, dup[ caz, în c[r\ile de publicitate
funciar[, vor continua s[ fie f[cute în aceste c[r\i cu respectarea dispozi\iilor prezentei legi.
În regiunile de transcrip\iuni ]i inscrip\iuni imobiliare, pân[ la deschiderea c[r\ii
funciare, privilegiile ]i ipotecile legale, sechestrul, urm[rirea imobilului, a fructelor ]i
veniturilor sale, punerea în mi]care a ac\iunii penale, precum ]i ac\iunile pentru ap[rarea
drepturilor reale privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciar[ vor continua s[ fie
înscrise în vechile registre de publicitate imobiliar[. În cazul înscrierii unei construc\ii, a
dezmembr[rii sau alipirii unui corp funciar înscris într-o carte funciar[ întocmit[ în baza
Decretului-Lege nr.115/1938, precum ]i pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul
legilor funciare, pentru imobilul desprinse va deschide o nou[ carte funciar[, potrivit
prevederilor prezentei legi.
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