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In scopul executdrii indicaliei Guvemului Republicii Moldova nr. 1460 -

557

din 29.07 .2013 privind instituirea Inspectoratului de Stat in domeniul relaliilor funciare

qi geodeziei, Agentia Relalii Funciare qi Cadastru prezintd spre avizare proiectul
Hotdririi Guvemului ,,Cu privire la modificarea ;i completarea unor acte legislative".
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Proiect

GUVERNUL REPUBLICil MOLDOVA

HOTARIRE nr.
))
))
din

2014

Chiqinau

cu privire la modificarea

qi completarea

unor acte legislative

Guvernul HOTAnA$TE:

proiectul de lege cu
Se aprob6 qi se prez\nta Parlamentului spre examinare
privire la modificarea qi.o-pletarea unor acte legislative

Prim-Ministru
Contrasemneazi:

Iurie Leanci

Viceprim-Ministru,
Ministerul economiei

Valeriu Lazdr

Ministrul Agriculturii
si Industriei Alimentare

Vasile Bumacov

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICI MOLDOVA
Lege
cu privire la modilicarea 9i completarea unor acte legislative
Parlamentul adoptd prezenta lege organicd.

Art.I - Legea Nr.1247-XII din 22 decembrie 1992 privind reglementarea
de stat a regimului proprietifii funciare, cadastrul funciar de stat qi

monitoringul funciar (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 1992, nt.l2, art.
366), cu modificdrile ulterioare, se modificd gi se completeazd dupir cum urmeaze:
l. in tot cuprinsul textului din lege sintagmele ,,Agentia Nalionala Cadastru,
Resurse Funciare gi Geodezie" gi ,,Agenliei Nalionale Cadastru, Resurse Funciare qi
Geodezie" se substituie prin sintagmele respective ,,Agenlia Relalii Funciare 9i
Cadastru" gi respectiv ,,AgenJiei RelaJii Funciare qi Cadastru", ,,serviciile publice,, se
substituie prin sintagma ,,Inspectoratul de Stat in domeniul relaliilor funciare 9i
geodezie".
2. Sintagma ,,Departamentul de Stat pentru Protectia Mediului inconjurdtor
qi Resursele Naturale" se substituie prin sintagma ,,Ministerul Mediului";
3. La articolul aliniatul (3) sintagma ,,serviciul pentru reglementarea de

3

stat a regimului proprietdlii funciare", se substituie prin sintagma ,,serviciul relalii
funciare si cadastru al Consiliului raional/ al UTA G6giuzia (Gagauz-Yeri)".
Articolul 3 se completeazd cu aliniatul 4) care se expune in redacfie noud cu

urmdtorul cuprins: ,,4) Inspectoratului de Stat
geodezie".

in domeniul relafiilor funciare

9i

aliniatul intii sintagma ,,organelor de stat,
serviciul pentru reglementarea de stat a regimului proprietd{ii funciare" se
substituie prin sintagma ,,Inspectoratul de Stat in domeniul relaliilor funciare qi
geodezie, serviciul relalii funciare gi cadastru al Consiliului raionaV al UTA

4. La

articolul

5

Gdgduzia (Gagauz-Yeri)".
5. La capitolul IV qi in denumirea art. 18, sintagma ,,Organele seriviciului" se
substituie prin sintagma " Autoritdtile abilitate".
6. La articolul l8:

Sintagma ,,serviciul pentru reglementarea de stat a regimului proprietilii
funciare reprezintd un sistem de organe. Din sistemul serviciului pentru
reglementarea de stat a regimrilui proprietdlii funciare fac parte: " se exclude.
Litera b) se modificd qi se expune in redactie noud cu urmitorul cuprins:
,,Inspectoratul de Stat in domeniul relaliilor funciare gi geodezie" cu inspecliile sale
teritoriale efectueaz6:
domeniul relaliilor firnciare,
controlul asupra respectdrii legislaliei
reglementarea regimului proprietElii funciare qi monitoringului funciar;
controlul asupra nivelului tehnic de intocmire a materialelor tehnice elaborate
de instituliile subordonate Agenfiei Ei a altor intreprinderi ce activeazd in domeniu;

.

in

controlul efectudrii lucrdrilor de reglementare a regimului proprieElii funciare,
lucrdrilor de organizarc a teritoriului, lucrdrilor de proiectare a plantaliilor
multeanuale qi bacifere cu elaborarea planurilor geometrice;
supravegherea respectdrii de cdtre subiecfii activitalii de reglementare a
regimului proprietdlii funciare, lucrdrilor de proiectare a plantafiilor multeanuale qi
bacifere a cerinlelor documentelor normative gi tehnice in domeniu;
controlul evidenlei Registrului delindtorilor de teren;
controlul evidenfei inscrierilor drepturilor a subieclilor qi obiectelor in
Registrul privind arendarea terenurilor p?ndIa 3 ani.
controlul asupra tinerii eviden{ei cantitative prin prezentarea ddrilor de seamd
funciara qi ducerii eidenfei Registrului de stat al unitSlilor administrativ-teritoriale si
al strdzilor din localitdlile de pe teritoriul Republicii Molodva;
7 . La articolul 19:
Aliniatul 2 sintagma ,,publice pentru reglementarea de stat a regimului
proprietefli funciare", se substituie prin sintagma ,,relafii funciare qi cadastru al
Consiliilor rationalel al UTA Gdgduzia (Gagauz-Yeri)",
Sintagma ,,de serviciul public municipal pentru reglementarea regimului
proprietetii funciare qi de serviciul public pentru reglementarea regimului proprietalii
funciare, constituit in teritoriu de Agenlia Na{ion ald Cadastru, Resurse Funciare qi
Geodezie" se substituie prin sintagma ,,Inspectoratul de Stat in domeniul relafiilor
funciare qi geodezie, subordonat autoritalii publice centrale din domeniul relaliilor
funciare gi cadastrului",
Aliniatul 3 sintagma ,,public pentru reglementarea de stat a regimului
proprietalii firnciare constituit ?n teritcriu de Agenlia Na{ionall Cadastru, Resurse
Funciare gi Geodezie", se substituie prin sintagma ,, relafii funciare Ei cadastru al
UTA Gdgduzia (Gagauz-Yeri), Inspectoratul de Stat in domeniul relaliilor funciare qi
geodezie, subordonat autoritdlii publice centrale din domeniul relaliilor funciare gi
cadastrului".
8. La articolele 20 qi 2I:
sintagma ,,serviciul pentru reglementarea de stat a regimului proprietatii
funciare", se substituie prin sintagma ,,serviciul relafii funciare qi cadastru al
Consiliului raional I aI UTA Gagauzia (Gagau z-Y eri)" .

Art. II - Legea Nr. 828-XII din 25.l2.l99l ,,Codul funciaro'(Republicat in
Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2001, nr. I07, art. 8I7), cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, se modificd qi se completeazd, dupd cum urmeazd":
I . in articolul 8 sintagma ,,organi zarea controlului asupra folosirii qi
protecliei de terenurilor" se substituie prin sintagma ,,organizarea qi exercitarea
controlului de stat asupra folosirii qi protec{iei terenurilor";
2. in articolul 9 sintagma ,,exercitarea controlului asupra folosirii gi protecliei
terenurilor" se substituie prin sintagma ,,exercitarea monitoringului asupra folosirii gi
protecliei terenurilor" ;
3. In articolul 10 sintagma ,,exercitarea controlului de stat asupra folosirii gi
protec{iei terenurilor" se substituie prin sintagma ,,exer citarea monitoringului asupra
folosirii terenurilor" ;
4. Articolul 88 se expune in redactie noud cu urrndtorul cuprins:

,,Articolul 88 Organele care exercitd controlul de stat asupra folosirii qi protectiei
terenurllor.

(1) Controlul de stat in domeniul rela{iilor funciare pe intreg teritoriul

Republicii Moldova se exercitd de Guvem prin intermediul Inspectoratului de Stat in
domeniul relaliilor funciare gi geodezie, subordonat autoritdlii publice centrale din
domeniul rela{iilor funciare qi cadastrului.
(2) in conformitate cu prezenta lege, funcliile organelor abilitate cu controlul
de stat in domeniul relaliilor funciare constau din supravegherea respectirii de cdtre

detinatorii de terenuri a condiliilor obligatorii 9i a restrictiilor la exploatarea
terinurilor, prevenirea incdlcirilor legislaliei, cu prezentarea propunerilor de
sancjionare a persoanelor vinovate organelor competente.

(3) Dispoziliile organelor autorizate, emise in limitele competenlei lor

qi

stabilite de prezentul Cod, sint obligatorii pentru toli detindtorii de terenuri.
(4) Siructura Inspectoratului de Stat in domeniul relaliilor funciare qi geodezie,
funcliiie gi modul de exercitare a controlului de stat asupra respectdrii legislaliei
funciare se stabilesc printr-un regulament aprobat de Guvem.

Art. I[ -

Legea

nr. Nr.218-XVl din 24

octombrie 2008

"Codul
contraven{ionat al Republicii Moldova"( Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2009, nr.3-6, art. 15), cu modificdrile qi completdrile ulterioare, se modificd 9i se
completeazd dupd cum wmeazd:
l) Articoiul 416r se expune in redaclie noud cu urmdtorul confinut:
,.Articolul 416r Inspectoratul de Stat in domeniul relaliilor funciare 9i geodezie
( 1) Contrar.enliile prer,azute la art. 93, aliniatul (4) al art.ll5, art.116 - art.l l8
3e consEIA de cdtre Inspectoratul cie Stat in domeniul relaliiior funciare 9i geodezie.
(2) Sint in drept sA constate contravenlii gi sd incheie procese-verbale geful
Inspectoratului de Stat in domeniul relaliilor funciare gi geodezie, gefii direcliilor din
cadrul inspectoratului, qefii inspecliilor teritoriale, inspectorii principali de stat,
specialigtii principali al Inspectoratului de Stat in domeniul relaliilor funciare qi
geodezie.

(3) Procesele-verbale cu privire la contravenlii se remit spre examinare in fond
instantei de judecati competente".
2) La articolul 405 aliniatul (l), cifrele,,109-1 18" se substituie prin cifrele
,,109-Il{,ahn (1)-(3) art. I15".

Art. IV - Legea nr. Nr.1543 din 25 februarie 1998 cadastrului bunurilor
imobile lMonitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.44-46, art. 3181 cu
modificdrile gi completdrile glterioare, se modificd $i se completeazd dupa cum
vrmeazdi

. in articolul 11 aliniatul

(1) se completeaz6, cu litera f) cu urmetorul cuprins:
,,efectu eazd, prin intermediul Inspectoratului de Stat in domeniul relafiilor
funciare qi geodeziei :
controlul asupra respectdrii legislafiei in domeniul cadastrului, formdrii
bunurilor imobile, elabordrii planurilor geometrice qi monitoringului bunurilor
imobile;
controlul asupra nivelului tehnic de intocmire a dosarelor cadastrale;
f

controlul efectudrii lucririlor cadastrale qi elabordrii planurilor geometrice, de
formare a bunurilor imobile;
supravegherea respectdrii de citre subieclii activitAtii cadastrale a cerinlelor
documentelor normative Fi tehnice in domeniu;
controlul eviden{ei recepfiei de stat a lucrdrilor cadastrale qi de formare a
bunirilor imobile;

controlul evidenlei inscrierilor drepturilor
Registrul bunurilor imobile.
Art. V- Legea nr. 778 din

a

subiec{ilor

9i

obiectelor in

.12.2001cu privire la geodezie, cartografie
qi geoinformatici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001 , Nr. 29-3 I '
art. t OO; cu modificdrile Ei completbrile ulterioare, se modificd qi se completeazi
dupd cum urmeazd:
in articolul 8 lit. f) sintagma,,Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea
GeodezicS, Tehnicd qi de Regim" se substituie prin sintagma,,Inspectoratului de Stat
in domeniul relaliilor funciare gi geodezie".
27

Art. VI-Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra
activiti{ii de intreprinzitor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,
nr. 181-184, art. 595) cu modificdrile ulterioare, se modificd qi se completeazd dnpd
cum urmeaz6:
in anexa

legii sintagma ,,Agenfia Relalii Funciare qi Cadastru " se substituie
prin sintagma ,,Inspectoratul de Stat in domeniul relaliilor funciare gi
seodezie".
Pregedintele Parlamentului

Igor Corman

Nota Informattva
la proiectul Hotiririi Guvernului
<<Cu privire la modificarea gi completarea unor acte legislative>>

in conformitate cu indi calia Guvernului Republicii Molodova nr. 1460-557
drn 29.07 .2013 privind instituirea Inspectoratului in domeniul relaiilor funciare Ei
geodeziei, stipulat in Hotdrirea Guvernului nr. 38312010 Ei a srisorii de referinld a
Ministerului Economiei nr. 0513 - 3561 din 25.06.2012 proiectul Legii privind
modul de exercitare a controlului de stat in domeniul relatiilor funciare s-a propus
de a fi comasat cu proiectul modificdrii gi completarii Legii nr.l 247 -XIJ din
22.12.1992 ,,Privind reglementarea de stat a regimului proprietetrii funciare,

cadastrul funciar de stat gi monitoringul funciar" , precum qi a altor acte ce
deriveazd, din aceste modificdri.
Prin urmare, Legea nr.l247-Xn din 22.12.1992 reglementeazd domeniul

relaliilor funciare conlinutul, principiile de bazd, sistemul republican de
reglementare a regimului proprietalii funciare, cadastrului funciar de stat,
monitoringul funciar, atribuliile, drepturile gi obligatiile organelor pentru
reglementarea regimului proprietatii funciare.

Prezenta Lege a avut un scop concret de a asigura implementarea
prevederilor Codului funciar, adoptat de cdtre Parlamentul Republicii Moldova la
25 decembrie l99l prin Legea nr. 828-XII, cit qi altor acte legislative gi normative,
adoptate de Parlament gi Guvern, privind reform area relaliilor funciare, efectuarea
retbrmei tunciare ;i dezvoltarea pielii funciare, ceea ce a gi fost rcahzat.
itr pretent putem afirm a cd improprietdrire a ldranrlor cu pdmint, autentificarea
lor in drepturi qi crearea pie{ii funciare reahzat. Tranzactiile cu pdmintul au
devenit o practicd de toate zilele.
Necesitd o atenlie deosebitd lucrdrile reglementdrii regimului proprietetii
funciare, de organizare a teritoriului, de proiectare a plantaliilor multeanuale qi a
culturilor bacifere, cadastrului funciar de stat, monitoringului funciar, cit qi
problemei efectudrii controlului de stat in domeniul relaliilor funciare atit de cdtre
organele autoritelii administraliei publice locale, cit qi de cele centrale.
In conformitate cu prevederile Codului funciar in vigoare, controlul de stat
asupra folosirii qi protecliei terenurilor il exercitd Guvernul qi autoritdlile
administraliei publice locale.
La nivel central, din pdcate nu este creat Inspectoratul in domeniul relaliilor
funciare qi geodezier din imperfecliunea legislaliei in vigoare.
La nivel local controlul asupra utilizdrii rafionale a terenurilor, schimbdrii
destinafiei terenurilor nu se efecturazd din lipsa de mij loace financiare Ei a
specialiqtilor califi cafi.
Aceasta vddit o aratd, rezultatele controlului efectuat in ultimii ani conform
dispoziliei Guvernului, de specialiqtii grupului de lucru din cadrul Agenliei, in
comun cu participarea specialigtilor ministerelor interesate in cadrul cdruia au fost
depistate in total 828 cazuri de constructii capitale, efectuate pe terenurile agricole
cu suprafa\a de 1 99,73 ha.

Ca rczultat, n-au fost compensate, conform prevederilor Legii nr.1308-Xl 1
a
din 25 iulie 1997 privind prelul normativ qi modul de vinzare cumpdrare
pdmintului, pierderile agricole in sumd de 184,7 mil' lei'
' Menliondm, c6 in 23 ani de independenfd a Republicii Moldova, de cdtre
in
autorit6lile administraliei publice locale, care conform atribuliilor sale
nici un
conformitate cu prevederile art.9 qi 10 al Codului Funciar, nu au intocmit
a utrlizdrii
proces-verbal privind schimb area ilicita a destinaliei terenurilor sau
iralionale a terenurilor dupd modul de folosinfd.
Autorii proiectului propun modific arca art. 115-118 al Legii nr. Nr.2ts-xvt din
24 octombrie 2008 ,,Codul contravenlional al Republicii Moldova"( Monitorul
oficial al Republicii Moldov a,2009, m.3 -6, art. 15), care opteazd' pentru transferul
unor funcfii ce tin de proiect are) organizare a teritoriului din competenla
Ministerului Mediului care nu sunt folosite de Inspectoratul Ecologic la intocmirea
geodeziei pe
proceselor -verbale la Inspectoratul in domeniul relatiilor funciare qi
lingd Agenfie,
lJtt\zarea ralionald a resurselor funciare de cdtre delindtorii de terenurt
de stat in
reprezintd o problemd social-principald din cadrul strategiei politicii
domeniul economiei larii.
Totodat6 menliondm cd, de la aprobarea Legii nr.1247-Xn din 22.12.1992
qi pin6 in prezent in Republicd au fost efectuate lucrdri cadastrale privind
elaborarea proiectelor de organrzare qi consolidare a terenurilor agricole,
identificarea. inventarierea cantitativd qi calitativS, elaborarea planurilor cadastrale
s:* ieoine-ince ale rerenurilcr cu destinalie agricold, proprietate publica a statului
gi inregistrarea acestora in Registrul bunurilor imobile, delimitarea terenurilor
proprieiate publicd intru realizarea prevederilor Legii nr. 91-XV 1 din 05 aprilie
ZOOI privind terenurile proprietate publica qi delimit area 1or, efectuarea
cercet6rilor pedologice intru aprecierea fertilitelii (bonitefli) solurilor pentru
impozit area t.t.tr.riilor, cit qi altor lucrdri care au dat posibilitate proprietarilor de
terenuri la folosirea lor mai eficientd.
prin Legeanr.l3l din 08.06.2012 pr:ind controlul de stat asupra activitalii
de intre prtnzdtor efectuarea controlului de stat in domeniul relaliilor funciare este
pus in sarcina Agenliei Relalii Funciare qi Cadastru. Conform proiectului inaintat
trrmeazd, a fi operate modificari Ei includerea Inspectoratului in domeniul relaliilor
funciare qi geo deziei pe lingd Agenfie.
Din aceste considerente in Legile nr. 1247-Xn din 22.12.1992 privind
reglementarea de stat a rqgimului proprietelii funciare, Ei Legii nr. 1543 din
28.02.1998 cadastrul bunurilor imobile se propune de a fi modificatd qi completatd
cu articole noi, unde sunt stipulate atribuliile qi drepturile Inspectoratului in
domeniul relafiilor funciare gi geodeziei atit in domeniul relafiilor funciare cit Ei a
cadastrului bunurilor imobile, responsabili de exercitarea controlului de stat la
diferite domenii, modul de exercitare a controlului in domeniul reglementdrii
regimului proprietdlii funciare, cadastrului funciar de stat gi monitoringului funciar,
prevdzut gi de articolul 88 ale Codului funciar.

relaliilor
Codul funciar in vigoare prevede cd Controlul de stat in domeniul
funciare este exercitat J. catie Guvern qi de cdtre autoritdlile administratiei
publice locale.
unde
La fel sunt propuse unele modif,rcdri la art. 9 qi 10 al Codului Funciar,
de nivelul I qi II qd
specialiqtii pentru reglementarea regimului proprietetii funciare
de fapt care executd
monito rizeze situalia privind utilizarea ralio nald, a terenurilor,
qi le prezintd
acest[ funcfie prin intocmirea anuald a ddrilor de seamd funciard
Agenfiei in modul stabilit.
relaliilor
Deci, de Guvern - prin intermediul Inspectoratului in domeniul
Proiectul Hotdririi
funciare qi geodeziei ale Agenliei Relalii Funciare gi Cadastru.
Guvernului pentru
Guvernului privind .r.ur.u acestui Inspectorat este prezentat
examinare gi aprobare in modul stabilit'
prin r,rptrt.tl autoritdlilor administraliei publice locale :
- de nivelul I, prin intermediul inginerilor pentru reglementarea regimului
proprietelii funciare.
- de nivelul II, prin intermediul Serviciului relalii funciare qi cadastru al
c ons i I iului rai onalAJTA Gilgduzi a (Gagauz-Yeri) .
otganizeze
Organele abilitate .., frn.lia de controlul de stat sunt in drept sd
persoanelor
controale a tuturor delindtorilor de terenuri, agenlilor economici,
frz\ce qi juridice cu particip area in caz de necesitate qi a rcprezentanlilor
autoritflilor administraliei publice centrale de specialitate.
In cazul in care in rezultatul efectudrii controlului de stat au fost depistate
inc[lc6ri ale actelor le-eislatir'e ;i normative in domeniul relaliilor funciare'
qi lichidarea
materialele respective ,. uu elabora qi prezenta pentru examinare
neconformite!ilor depistate organelor de resort.
f; temeiul celor menlionate, menliondm ed, in procesul supravegherii qifi
efectudrii controlului de stat de cdtre Inspectorat, acliunile prioritare vor
a
direclionate spre prevenirea qi reducerea substanlrald a cazurilor de incdlcare
legislaliei funciare.
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