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Atenţie! 

Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, dar care nu au fost 

republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial ele având numai un caracter informativ. 
Indaco Systems nu îşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea acestor acte. 
 
    ___________ 
Text actualizat la data de 07.12.2010. Actul include modificările din următoarele acte: 
- Ordinul nr. 349/2004 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 956 din 19/10/2004. 
- Ordinul nr. 634/2006 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 29/12/2006. 
- Ordinul nr. 211/2007 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 366 din 30/05/2007. 
- Ordinul nr. 259/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 07/12/2010.  
 
    Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea şi completarea 
Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,  
    în temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice,  
    ministrul administraţiei publice emite prezentul ordin.  
 
   Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezentul ordin.  
   Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea dispoziţiile Ordinului 
preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr. 452/1999, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999.  
   Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 
data publicării.  
     Ministrul administraţiei publice, 

      Octav Cozmâncă 

 
     

    Bucureşti, 1 octombrie 2001.  
    Nr. 534.  
 

   ANEXĂ  
 
    NORME TEHNICE 
pentru introducerea cadastrului general  
   *) Potrivit art. I, pct. 7 din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 349/2004, anexa la Ordinul 
ministrului administraţiei publice nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea 
cadastrului general, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, se 
modifică.  
    ___________  
   *) Potrivit art. I din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 259/2010, Normele tehnice pentru 
introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/2001, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 în 21 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare, 
se modifică şi se completează.  
   *) Potrivit art. I din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 211/2007, Normele tehnice 
pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 
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534/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, cu 
modificările ulterioare, se modifică.  
   *) Potrivit art. 2 lit. b) din Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară nr. 634/2006, Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul 
ministrului administraţiei publice nr. 534/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 
din 21 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică.  

 


