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Exemplar nr. ________ 

 

 

P R O I E C T        

 

 

O R D I N  Nr. __________ 

 

 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 

3431/C/2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind 

înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a 

instrucțiunilor de completare a acestor formulare   

 

 
 

 

Ministrul Justiției, 

În conformitate cu dispozițiile art. 6 alin. (1) și ale art. 35 alin. (6) din Legea nr. 297/2018 

privind publicitatea mobiliară, republicată în Monitorul Oficial Partea I, nr. 1184 din 07 

decembrie 2020; 

Ținând seama de prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 297/2018 privind publicitatea 

mobiliară, republicată, care nu mai reține în sarcina Corpului Operatorilor înregistrarea 

formularului de aviz de reactivare a avizului de înscriere, precum și de prevederile 

Ordinului ministrului justiției nr. 4878/C/2021 pentru aprobarea procedurii reactivării 

avizului stins din eroare și indisponibilizarea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară 

a bunurilor pe perioada analizei cererii de reactivare;  

Văzând propunerile formulate de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor 

Indisponibilizate, referitoare la eliminarea obligativității menționării pe formularele de 

aviz de ipotecă a datelor personale ale reprezentantului organelor judiciare penale;   

Având în vedere că Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor a fost abrogată prin 

art. XXIX din Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte 

normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de 

stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru 

o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 

2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 

și (UE) nr. 648/2012; 

 

http://www.just.ro/


 

 

 

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România 
Tel. +4 037 204 1999 

www.just.ro 

Pagina 2 din 3 
 

COD: FS-01-05-ver.5 

 
 

În temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, 

Emite următorul  

O R D I N   

 

Art. I. – Ordinul ministrului justiției nr. 3431/C/2019 pentru aprobarea formularelor de 

avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate 

Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 05 septembrie 2019, se modifică după cum 

urmează: 

1. Alineatele (6) și (13) ale articolul 4 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(6) Organul competent sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a 

avizului de ipotecă inițial, atunci când este selectată destinația „Sechestru asigurător” sau 

„Sechestru asigurător în cauze penale”, precum și a avizelor subsecvente acestui aviz, a 

avizului de ipotecă modificator, în cazul în care s-a selectat tipul de modificare „Înscrierea 

unor mențiuni prevăzute de lege”, a avizului de executare și a avizului de preluare în contul 

creanței, cu respectarea dispozițiilor legale și a ordinelor Autorității de Supraveghere.”  

„(13) Organul competent poate solicita înscrierea în Registru a oricărui aviz specific, cu 

respectarea dispozițiilor legale și a ordinelor Autorității de Supraveghere, cu excepția 

avizului specific de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/ agentului.”    

2. Alineatele (14) - (16) ale articolul 4 se abrogă. 

3. Alineatul (11) al articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(11) Operatorul/agentul sau, după caz, Corpul Operatorilor va efectua înregistrarea în 

Registru a avizului de reactivare, pe baza formularului completat conform dispozițiilor 

legale de către solicitant, la care se atașează acceptul Autorității de Supraveghere.” 

4.  Alineatul (1) al articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „(1) Căutarea în Registru se va efectua în funcție de tipul avizului de înscriere: aviz de 

ipotecă, aviz de fiducie, aviz specific și aviz de ipotecă - obligațiuni ipotecare.” 

5.  Litera d) a alineatului (2) al articolul 8 se abrogă. 

6. Alineatul (4) al articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(4) În cazul bunului de tip „Autovehicul”, căutarea se poate face după rubricile de 

identificare a bunului: model, număr șasiu sau serie fabricație, serie motor și număr de 

înmatriculare.”  

7. Anexele nr.  1, 5, 6, 8, 9, 14, 16, 17, 22, 25, 28, 32, 44 și 50 se modifică și se înlocuiesc 

cu Anexele nr. 1-14 la prezentul ordin. 

8. Anexele nr. 33-41 se abrogă. 

 Art. II. - Anexele nr. 1-14 fac parte din prezentul ordin. 

Art. III. – Compartimentul publicitate mobiliară și Corpul Operatorilor Registrului Național 

de Publicitate Mobiliară vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin. 
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Art. IV. – (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(2) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea I. 

 

                  București                                                                    Data  

 

Ministrul Justiţiei 

 

  Cătălin-Marian PREDOIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul ordin a fost întocmit în două exemplare 
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