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                     ORDIN  Nr. 1597/C/2022 din 8 aprilie 2022 

privind aplicarea art. 69 din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea 

Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 802/1999 

EMITENT:     MINISTERUL JUSTIŢIEI 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 390 din 21 aprilie 2022 

 

    Având în vedere Adresa Corpului Operatorilor Registrului Naţional de 

Publicitate Mobiliară nr. 292 din 7.12.2021, transmisă prin e-mail şi înregistrată la 

Ministerul Justiţiei cu nr. 3/112.560 din 7.12.2021, prin care s-a propus stabilirea 

primului sfârşit de săptămână al fiecărei luni ca termen pentru efectuarea 

transferului avizelor de înscriere cu statut inactiv, din baza de date activă într-o 

bază de date separată, în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (2) teza I din 

Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii 

Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

    văzând că, potrivit art. 69 alin. (2) teza a II-a din Regulamentul pentru 

organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, 

adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificările şi completările 

ulterioare, perioada de stocare a avizelor de înscriere inactive în baza de date 

separată este de 4 ani, 

    în conformitate cu dispoziţiile art. 5 alin. (3) lit. c) şi h), ale art. 6 alin. (1) şi ale 

art. 14 alin. (5) din Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată, 

precum şi cu art. 69 din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei 

Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 

802/1999, cu modificările şi completările ulterioare, 

    în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

    ministrul justiţiei emite următorul ordin: 

 

    ART. 1 

    (1) Avizele de înscriere cu statut inactiv, pentru care s-a împlinit termenul de un 

an de la data inactivării, se transferă din baza de date activă în baza de date 

separată, aflată pe unul dintre serverele active. 

    (2) Procedura de transfer a avizelor de înscriere prevăzute la alin. (1) se 

realizează la sfârşitul primei săptămâni a lunii următoare celei în care s-a împlinit 

termenul, începând cu ora 00.00 a zilei de sâmbătă, până la ora 24.00 a zilei de 

duminică. 

    ART. 2 
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    (1) Perioada de stocare a avizelor de înscriere inactive în baza de date separată 

este de 4 ani. 

    (2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), avizele de înscriere inactive 

se şterg. 

    (3) Dispoziţiile art. 1 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 

    ART. 3 

    Compartimentul publicitate mobiliară, direcţia tehnologia informaţiei şi Corpul 

Operatorilor Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară vor lua măsurile 

necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. 

    ART. 4 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi 

pe pagina de internet a Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară. 

 

                              Ministrul justiţiei, 

                              Marian-Cătălin Predoiu 

 

    Bucureşti, 8 aprilie 2022. 

    Nr. 1.597/C. 

 

                              --------------- 


