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ABSTRACT: The cadastre technical expertise. In practice, frequently appear situations
where clarification of the facts forming the subject or the link between certain circumstances
raised by the parties requires expert knowledge. In this case, the law provides for the court
to order that an expertise, in this case in cadastre domain.

Keywords: expert knowledge, expertise, cadastre.

Introducere

Dreptul de proprietate este un drept real,
tipic, cel mai deplin, prin care titularul îşi
poate exercita asupra unui bun al său
prerogativele prevăzute de lege. În situaţia în
care dreptul de proprietate asupra unui
imobil nu poate fi stabilit datorită unor
conjuncturi juridice nefavorabile, imobilul în
litigiu este supus unor lucrări de expertiză
tehnică judiciară sau extrajudiciară, în
funcţie de acţiunile judecătoreşti iniţiate.
Domeniile pentru care beneficiarii solicită
expertize tehnice extrajudiciare sunt cele mai
variate: topografie, cadastru, publicitate
imobiliară (carte funciară), construcţii de
orice gen, urbanism, agricultură etc.

Expertiza cadastrală şi raportul de
expertiză tehnică cadastrală sunt două
noţiuni distincte, dar interdependente,
întrucât raportul de expertiză este urmarea
expertizei, iar aceasta din urmă este
activitatea de cercetare pe care se întemeiază
raportul de expertiză, conform prevederilor
Noului Cod de Procedură Civilă. 

Expertiza tehnică cadastrală

Expertiza tehnică cadastrală este o
lucrare complexă, cu etape de lucru variate
ce se execută  cu aparatură topografică
adecvată şi de cele mai multe ori în condiţii
dificile. Rezolvarea în spiritul legii a
obiectivelor fixate solicită din plin

competenţa expertului prin cunoştinţe
tehnice şi juridice precum şi o atitudine
corectă, de imparţialitate faţă de părţi, ca
singure argumente ce pot să-i conducă la
soluţii adecvate, dar reale şi adevărate din
punct de vedere al deţinătorilor reali ai
imobilelor aflate în litigiu.

Realizarea unei expertize în domeniul
cadastrului se face pe parcursul unor etape
specifice unei lucrări cadastrale şi anume:
– identificarea şi contactarea expertului, în

specialitatea cadastru, ales din listele
biroului local de expertize sau ale altor
instituţii (ministere, regii, Agenţia
Naţională de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară);

– prezentarea documentelor , asupra
obiectului şi scopului lucrărilor de
executat; 

– stabilirea obiectivelor expertizei;
– întocmirea documentaţiei parcurgând

toate lucrările necesare de teren şi birou
inclusiv redactarea pieselor scrise şi
desenate;

– verificarea şi avizarea raportului de
expertiză tehnică extrajudiciară de către
Oficiul de  Cadastru şi Publicitate
Imobiliară acolo unde este cazul.
Expertiza topo-cadastrală extrajudiciară

poate fi, după cum s-a arătat, solicitată de
persoane fizice sau juridice şi se execută de
experţi tehnici judiciari sau experţi tehnici
extrajudiciari acreditaţi în specialitatea
respectivă.
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Obiectul unei asemenea expertize este
variat, provenind în special din aplicarea
legilor proprietăţii prin stabilirea dreptului
de proprietate asupra imobilelor-terenuri
sau/şi construcţii. Un astfel de raport se
poate referi la identificarea imobilelor în
vederea intabulării definitive in Cartea
Funciară sau/şi cu caracter nedefinitiv a
titlurilor de proprietate obţinute în baza
Legii 18/1991, la dezmembrări, unificări şi
alte asemenea lucrări din domeniul
cadastrului.
 

Raportul de expertiză

Redactarea raportului de expertiză
cadastrală constituie etapa de cea mai mare
responsabilitate în demersul unui expert.
Aproape în toate cazurile, raportul de
expertiză are formă scrisă. 

Când sunt mai mulţi experţi se
întocmeşte un singur raport de expertiză;
dacă sunt deosebiri de păreri, opiniile
separate se consemnează în cuprinsul
raportului sau într-o anexă la raport.

Expertul trebuie să respecte mai întâi
principalele reguli de formă şi procedurale
privind   raportul   de   expertiză   (alcătuire,

ordinea părţilor, unele informaţii obligatorii,
semnarea şi parafarea paginilor).

De asemenea, trebuie să dovedească
profesionalism în organizarea materialului
informativ şi să formuleze clar concluziile
raportului. 

Concluzii

Analiza raportului de expertiză
cadastrală este etapa care interesează
beneficiarii acţiunii expertului, respectiv
instanţele sau organele de urmărire penală,
părţile, ori, după caz, clienţii care au
comandat expertiza. 

Dacă în urma analizei raportului de
expertiză, se descoperă erori de orice fel sau
elemente nerezolvate faţă de obiectivele
stabilite, este deschisă calea formulării de
obiecţiuni la raportul de expertize. Dacă
obiecţiunile sunt formulate de către părţi,
acestea trebuie să depună, în scris, lista
obiecţiunilor la primul termen stabilit de la
depunerea raportului, caz în care expertul
este chemat, prin scrisoare recomandată, să
ia cunoştinţă de conţinutul listei de
obiecţiuni şi să redacteze răspunsul la
obiecţiuni până la termenul stabilit.
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