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Aprob, 

Marian-Cătălin PREDOIU 

 

Ministrul Justiției 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de Ordin al ministrului justiției privind modificarea și completarea 

Ordinului ministrului justiției nr. 3431/C/ 2019 pentru aprobarea formularelor de 

avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Naţional de Publicitate 

Mobiliară şi a instrucțiunilor de completare a acestor formulare 

 

 La data de 10 decembrie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 297/2018 privind Registrul 

Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 

privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva 

Electronică de Garanții Reale Mobiliare. Potrivit actului normativ, Registrul Național de 

Publicitate Mobiliară (denumit în continuare RNPM sau Registru) 1  reprezintă un sistem 

național electronic de interes public, structurat pe persoane și bunuri, care asigură 

înregistrarea ipotecilor mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, a înscrisurilor sub 

semnătură privată care sunt titluri executorii în condițiile legii, a altor drepturi prevăzute 

de lege, publicitatea actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege, precum și accesul 

la informațiile înscrise cu privire la avizele de înscriere.  

 Registrul este conceput atât ca sistem de evidență a priorității ipotecilor mobiliare, 

structurat pe persoane și bunuri, cât și ca sistem de publicitate a acestora, condiția de 

publicitate fiind îndeplinită din momentul înscrierii avizului de ipotecă mobiliară în Registru. 

Potrivit legii, Ministerul Justiției se constituie în Autoritatea de Supraveghere a Registrului 

și, în această calitate, supraveghează, controlează și coordonează activitatea de înregistrare 

a avizelor de înscriere în Registru. Totodată, Autoritatea de Supraveghere administrează și 

întreține sistemul computerizat al Registrului, cooperează cu Corpul Operatorilor, asociaţia 

profesională a operatorilor RNPM, în scopul îmbunătățirii calităților și performanțelor 

tehnice, a administrării și funcționării Registrului, precum și a relației dintre Registru și 

terminalele care îl deservesc. 

În conformitate cu dispoziţiile acestei legi, în data de 19 august 2019 a fost emis Ordinul 

ministrului justiției justiției nr. 3431/C/2019 pentru aprobarea formularelor de avize de 

înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi a 

instrucţiunilor de completare a acestor formulare. 

 

1 vechea Arhivă Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM) 
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 La data de 11.09.2020 a intrat în vigoare Legea nr. 196/2020 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru 

abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea 

operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare;  în 

temeiul acestui act normativ, în data de 07.12.2020, Legea nr. 297/2018, cu modificările 

ulterioare, a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1184/07.12.2020, 

devenind Legea privind publicitatea mobiliară. 

Unul dintre elementele de noutate aduse de Legea nr. 196/2020 se referă la eliminarea din 

sarcina/atribuțiile Corpului Operatorilor RNPM a efectuării înregistrării în Registru a 

formularelor de aviz de reactivare. 

Pentru a da eficienţă modificării legislative, în temeiul art. 41 alin. (1) din Legea nr. 

297/2018, republicată, a fost emis Ordinul 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. 

Potrivit acestei proceduri, Corpul Operatorilor nu mai efectuează înregistrarea formularelor 

de avize de reactivare (afară de cazul reactivării avizului stins din eroarea sa), acestea fiind 

înregistrate în aplicația RNPM, după exprimarea acordului Autorității de Supraveghere, de 

către operatorul/agentul care a stins din eroare un aviz de înscriere. 

Având în vedere evenimentele legislative antereferite, intervenite după aprobarea Ordinului 

ministrului justiției nr. 3431/C/2019, se propune modificarea acestuia în sensul că 

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 (art. I pct. 3 din proiectul 

de ordin). 

De asemenea, pentru corelarea cu dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 297/2018, 

republicată, se propune modificarea art. 4 alin. (6) şi (13) din Ordinul ministrului justiției 

nr. 3431/C/2019 în sensul înlocuirii deciziilor, ca acte ce pot fi emise de în exercitarea 

atribuţiilor de către Autoritatea de Supraveghere, cu ordinele ministrului justiţiei (art. I pct. 

1 din proiectul de ordin). 

O altă propunere de modificare a Ordinului ministrului justiției nr. 3431/C/2019, formulată 

de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), se referă la 

eliminarea obligativității completării pe formularul de aviz de ipotecă a datelor personale 

(cod numeric personal şi adresă domiciliu) ale solicitantului, în speță ale reprezentantului 

organului competent în cauze penale. Propunerea urmăreşte creșterea nivelului de 

recuperare a prejudiciilor, a identificării produselor infracționale, fiind formulată la 

sesizarea Ministerului Afacerilor Interne, care apreciază că menționarea datelor de 

identitate ale organului de cercetare penală în cuprinsul formularului de aviz de ipotecă 

reprezintă o vulnerabilitate, prin raportare la natura atribuțiilor operative ale acestora.  

 Prin urmare, pentru a facilita creșterea nivelului de recuperare a prejudiciilor și a înlătura 

vulnerabilitățile privind datele de identificare ale solicitantului (persoana care solicită și 

semnează formularul de aviz de ipotecă), propunem modificarea Ordinului ministrului 

justiției nr. 3431/C/2019 în sensul că, în cazul formularului de aviz de ipotecă – aviz inițial 

având destinația „Sechestru asigurător în cauze penale” (precum și în cazul formularelor de 

avize de ipotecă subsecvente: formular de aviz de ipotecă modificator, formular de aviz de 
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extindere a ipotecii, formular de aviz de reducere a ipotecii, formular de aviz de stingere a 

avizului de ipotecă iniţial, formular de aviz de prelungire a avizului de ipotecă iniţial şi 

formular de aviz de reactivare a avizului de ipotecă iniţial), este obligatorie numai 

completarea rubricilor privind numele și prenumele solicitantului, țara, precum și numărul 

de telefon de serviciu al solicitantului (art. I pct. 7 din proiectul de ordin).  

 Totodată, având în vedere abrogarea2 Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor, 

publicată în Monitorul Oficial Nr. 225 din 13 martie 2006, care prevedea publicitatea în RNPM 

a portofoliului/cesiunii de creanțe în vederea securitizării, este necesară abrogarea sau, 

după caz, modificarea dispozițiilor legale cuprinse în Ordinul ministrului justiției nr. 

3431/C/2019, referitoare la publicitatea în RNPM a portofoliului/cesiunii de creanțe în 

vederea securitizării (art. I pct. 2, 4, 5  şi 8 din proiectul de ordin). 

O altă modificare vizează eliminarea anului fabricaţiei dintre criteriile de căutare în RNPM, 

care pot fi folosite în cazul bunurilor de tipul „Autovehicul” (art. I pct. 6 din proiectul de 

ordin). 

Corelativ modificărilor menţionate mai sus, se propune modificarea Anexelor nr.  1, 5, 6, 8, 

9, 14, 16, 17, 22, 25, 28, 32, 44 și 50 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 3431/C/2019 și 

înlocuirea acestora cu Anexele nr. 1-14 la ordinul supus aprobării. 

În ceea ce priveşte intrarea în vigoare a noii reglementări, având în vedere că, pentru 

aplicarea acesteia, este necesară modificarea prealabilă a aplicaţiei de operare în Registru, 

se prevede intrarea în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării ordinului în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de Ordin al ministrului justiției 

privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 3431/C/19 august 2019 pentru 

aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul 

Naţional de Publicitate Mobiliară şi a instrucțiunilor de completare a acestor formulare, 

anexat. 
 

 

2 prin Legea nr. 158 din 27 iulie 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 
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