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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, AMENAJAREA 

TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU ECOLOGIC 
 

 
 
 
 

AVIZ 
asupra propunerii legislative privind organizarea şi exercitarea profesiei 

de geodez şi înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic a fost sesizată, pentru dezbatere şi avizare, în 

procedură obişnuită, prin adresa nr. PL.x 505 din 9 noiembrie 2010, cu 

propunerea legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi 

înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului 

şi echilibru ecologic au examinat propunerea legislativă mai sus menţionată în 

şedinţa din 16 noiembrie 2010. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu amendamentele 

admise prezentate în anexa la prezentul aviz.  

 
 

    PREŞEDINTE        SECRETAR 
 

 SULFINA BARBU     GHEORGHE CIOCAN 
 
 
Întocmit, 
Consultant, Nicoleta Toma 
 
 
 

Bucureşti, 16 noiembrie 2010 
Nr. 26/ 1642  
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ANEXA 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
 
 

Nr. 
Crt. 

Text propunere legislativă Amendamente admise Motivarea 

1.  LEGE 
privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de geodez şi înfiinţarea 
Ordinului Geodezilor din România 

 

 Nemodificat  

2.  Capitolul I 
Dispoziţii generale 

 

 Nemodificat  

3.   Art. 1. - Prezenta lege 
reglementează modul de organizare 
şi exercitare a profesiei de geodez şi 
înfiinţarea Ordinului Geodezilor din 
România, denumit în continuare 
Ordin, ca uniune  profesională a 
geodezilor cu drept de semnătură, 
organizaţie independentă, autonomă, 
apolitică, nonprofit şi de interes 
public, în conformitate cu 
prevederile Legii cadastrului şi  
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
republicată. 
 

 Art. 1. - Prezenta lege 
reglementează organizarea şi exercitarea 
profesiei de geodez şi înfiinţarea Ordinului 
Geodezilor din România, denumit în 
continuare Ordin, ca uniune  profesională a 
geodezilor cu drept de semnătură, 
organizaţie independentă, autonomă, 
apolitică, nonprofit şi de interes public, 
potrivit prevederilor Legii cadastrului şi  
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările ulterioare. 
 

Redactare corectă. 

4.   Art. 2. - (1) Geodezul este un 
specialist pregătit în efectuarea 
lucrărilor de geodezie, topografie, 
fotogrammetrie, teledetecţie, 
cadastru, cartografie şi sisteme 
informaţionale specifice domeniilor 
de activitate, potrivit reglementărilor 

  Art. 2. - (1) Geodezul este 
specialistul pregătit în efectuarea 
lucrărilor de geodezie, topografie, 
fotogrammetrie, teledetecţie, cadastru, 
cartografie şi sisteme informaţionale 
specifice domeniilor de activitate, potrivit 
reglementărilor legale în vigoare.  
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legale în vigoare.  
     (2) În exerciţiul profesiei 
liberale, geodezul realizează, în 
nume propriu şi sub răspundere 
personală, lucrări de interes public 
sau privat, precum şi documentaţiile 
corespunzătoare rezultate în cadrul 
specializărilor menţionate la alin. 
(1), care pot fi recunoscute legal 
dacă sunt realizate de un geodez 
cu drept de semnătură.  
 (3) Practica geodeziei este o 
activitate complexă şi de furnizare de 
servicii, care se realizează prin 
proiecte, studii, teme şi 
programe de cercetare, 
documentaţii, lucrări tehnice, 
relevee şi alte asemenea activităţi. 
 

  
   (2) Geodezul, în exercitarea 
profesiei, ca profesie liberală, 
realizează, în nume propriu şi sub 
răspundere personală, lucrări de interes 
public sau privat, precum şi documentaţiile 
corespunzătoare potrivit specializărilor 
prevăzute la alin. (1). 
 
 
 
 
 (3) Practica geodeziei este o 
activitate complexă de furnizare de servicii, 
care se realizează prin lucrări tehnice, 
măsurători şi relevee, studii, 
documentaţii, proiecte, programe de 
cercetare şi alte asemenea activităţi. 
 
 

5.   Art. 3. - Activitatea geodezului 
reprezintă un serviciu de interes 
public cu implicaţii tehnice, 
economice, sociale, juridice şi are 
statutul unei funcţii autonome 
exercitate în cadrul unei profesii 
liberale. 
 

 Nemodificat  

6.   Art. 4. - (1) Profesia de geodez 
poate fi exercitată de persoane cu 
diplomă de studii superioare de lungă 
sau de scurtă durată din domeniul 
geodeziei, recunoscută de statul 
român, denumite în continuare 
geodezi.  
 

Art. 4. - (1) Profesia de geodez 
poate fi exercitată de persoane cu diplomă 
de studii superioare de lungă sau de scurtă 
durată în domeniile prevăzute la art. 2 
alin. (1), recunoscută de statul român. 

 
 
 

- modificarea este 
necesară întrucât domeniile în 
care se exercită profesia de 
geodez sunt prevăzute la art. 
2 alin. (1), respectiv geodezie, 
topografie, fotogrammetrie, 
teledetecţie, cadastru, 
cartografie şi sisteme 
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 (2) Persoanele de la alin. (1) 
care au efectuat un stagiu de 2 ani în 
profesia de geodez pot dobândi 
calitatea de geodez cu drept de 
semnătură la cerere adresată 
Ordinului, pe baza unui dosar de 
autorizare cu conţinutul prevăzut la 
art. 8. 
  (3) Profesia de geodez poate fi 
exercitată şi de persoane specializate 
în alte domenii cu studii 
postuniversitare de specializare în 
domeniul geodeziei, de persoane 
cu studii postliceale de specialitate în 
domeniul geodeziei, precum şi de 
persoane care deţin diplome de studii 
echivalate în domeniul geodeziei 
prin acte emise de autorităţi ale 
Statului Român. 
  (4) Persoanele prevăzute la 
alin. (3) pot solicita Ordinului 
autorizarea dreptului de semnătură 
dacă au o experienţă 
profesională în domeniul 
geodeziei de peste 4 ani şi după 
promovarea unui examen organizat 
de Ordin, pe baza unui dosar de 
autorizare cu conţinutul prevăzut la 
art. 8. 
 
 
 
 
 

 
 
(2) Persoanele de la alin. (1) care au 

efectuat un stagiu de 2 ani în profesia de 
geodez pot dobândi calitatea de geodez cu 
drept de semnătură la cerere adresată 
Ordinului, pe baza unui dosar cu conţinutul 
prevăzut la art. 8. 

 
 
(3) Profesia de geodez poate fi 

exercitată în domeniile prevăzute la art. 
2 alin. (1) şi de persoane specializate în 
alte domenii cu studii postuniversitare de 
specializare, de persoane cu studii 
postliceale sau liceale de specialitate, 
precum şi de persoane care deţin diplome 
de studii echivalate prin acte emise de 
autorităţi ale Statului Român. 

 
 
(4) Persoanele prevăzute la alin. (3) 

pot solicita Ordinului acordarea dreptului 
de semnătură dacă au o experienţă 
profesională în domeniile prevăzute la 
art. 2 alin. (1) de cel puţin 3 ani şi după 
promovarea unui examen organizat de 
Ordin, pe baza unui dosar cu conţinutul 
prevăzut la art. 10. 

 
 
 
 
 
 
 

informaţionale specifice 
domeniilor de activitate; 

- eliminarea sintagmei 
„de autorizare” este necesară, 
întrucât, potrivit propunerii 
legislative, Ordinul Geodezilor 
din România acordă dreptul de 
semnătură, nu autorizează în 
vederea executării lucrărilor de 
specialitate;  

- modificarea este 
necesară întrucât pe de o 
parte, domeniile în care se 
exercită profesia de geodez 
sunt prevăzute la art. 2 alin. 
(1), iar pe de altă parte 
persoanele cu studii liceale de 
specialitate nu au fost incluse 
printre persoanele 
nominalizate care pot exercita 
profesia de geodez; 

- modificarea este 
necesară întrucât Ordinul 
Geodezilor din România acordă 
dreptul de semnătură, nu 
autorizează în vederea 
executării lucrărilor de 
specialitate. Domeniile în care 
se exercită profesia de geodez 
sunt prevăzute  la art. 2 alin. 
(1). Condiţia experienţei 
profesionale a fost redusă de 
la 4 ani la 3 ani, pentru a nu 
îngrădi în mod nejustificat 
accesul în profesie al acestor 
categorii de persoane;  
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  (5) Persoanele autorizate de 
Agenţia Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară sau oficiile de 
cadastru şi publicitate imobiliară, 
în temeiul Legii cadastrului şi 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996 
şi al Ordonanţei Guvernului nr. 
10/2000 privind desfăşurarea 
activităţii de realizare şi de 
verificare a lucrărilor de 
specialitate din domeniile 
cadastrului, geodeziei şi 
cartografiei de către persoanele 
fizice şi juridice autorizate pe 
teritoriul României, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 
795/2001, dobândesc dreptul de 
semnătură şi vor fi înscrise în 
Registrul Naţional al Geodezilor, la 
cererea fiecărei persoane 
autorizate, adresată Ordinului, 
împreună cu un dosar care  va 
conţine certificatul de autorizare, 
precum şi documentele 
prevăzute de art. 8.       

 
(5) Persoanele fizice care au obţinut 

certificatele de autorizare emise potrivit 
legii de către Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 
denumită în continuare ANCPI, 
anterior intrării în vigoare a prezentei 
legi, dobândesc, la cerere, dreptul de 
semnătură conform categoriilor de 
autorizare deţinute la momentul 
depunerii cererii şi vor fi înscrise în 
Registrul Naţional al Geodezilor,  fără 
plata unei taxe de înscriere şi fără 
susţinerea unui concurs sau examen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Dispoziţiile alin. (5) se aplică 

în mod corespunzător şi persoanelor 
juridice autorizate de ANCPI anterior 
intrării în vigoare a prezentei legi, cu 
condiţia ca la momentul depunerii 
cererii, să se facă dovada angajării a 
cel puţin unei persoane fizice 
autorizate de ANCPI sau a unui geodez 
cu drept de semnătură. 

- reformulare pentru 
claritatea normei, fiind 
înlocuită enumerarea actelor 
normative în baza cărora s-au 
emis certificatele de autorizare 
de către ANCPI cu sintagma 
„certificatele de autorizare 
emise potrivit legii”. Având în 
vedere considerentul de 
interes general că nu poate fi 
îngrădit în nici o modalitate 
accesul în profesie al 
persoanelor care deţin 
certificate de autorizare emise 
anterior de ANCPI, textul a 
fost completat cu dobândirea 
dreptului de semnătură la 
cerere, conform categoriilor de 
autorizare deţinute la 
momentul depunerii cererii, 
fără susţinerea unui concurs 
sau examen; 

 
 
 
 
 
- reglementare  

necesitară pentru stabilirea 
regimului juridic al dobândirii 
dreptului de semnătură de 
către persoanele juridice 
autorizate de ANCPI anterior 
intrării în vigoare a prezentei 
legi; 
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(7) Cererea privind acordarea 
dreptului de semnătură şi înscrierea în 
Registrul Naţional al Geodezilor se 
face în termen de un an de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi, sub 
sancţiunea decăderii din dreptul de a 
mai face această solicitare după acest 
termen. Până la înscrierea în Registrul 
Naţional al Geodezilor, persoanele 
menţionate la alin. (5) şi (6) pot 
executa lucrări de specialitate în baza 
certificatului de autorizare emis de 
ANCPI.  

 

- reglementare  
necesitară pentru stabilirea 
unor măsuri tranzitorii, care să 
permită executarea lucrărilor 
de specialitate, pentru 
categoriile de persoane care 
au obţinut certificate de 
autorizare emise anterior de 
ANCPI, până la înscrierea lor în 
Registrul Naţional al 
Geodezilor. 

7.   CAPITOLUL II 
Exercitarea profesiei de geodez în 

România de către cetăţenii altor state 
 

 

8.   Art. 5. - (1) Profesia de geodez 
poate fi exercitată şi de cetăţeni ai 
unui stat membru al Uniunii 
Europene, de cetăţeni ai unui stat 
membru ale Spaţiului Economic 
European, precum şi de cetăţeniai 
unui alt stat cu care Uniunea 
Europeană a încheiat acorduri 
bilaterale în acest sens, titulari ai 
unui document de calificare în 
profesia de geodez, eliberat în unul 
dintre aceste state.  
 
 
 
 (2) Cetăţenii statelor 
menţionate la alin. (1) au dreptul la 
utilizarea titlului lor legal academic 

Art. 5. - (1) Cetăţenii unui stat 
membru al Uniunii Europene, ai statelor 
membre ale Spaţiului Economic European, 
ai Confederaţiei Elveţiene şi a altor state cu 
care Uniunea Europeană a încheiat acorduri 
bilaterale în acest sens, care îndeplinesc 
condiţiile referitoare la deţinerea titlului de 
geodez, dobândesc drept de semnătură în 
aceleaşi condiţii cu cetăţenii români, cu 
respectarea prevederilor prezentei legi şi 
pot cere înscrierea în Registrul Naţional al 
Geodezilor, după ce aceştia au dobândit 
dreptul de semnătură potrivit 
cerinţelor legale prevăzute pentru 
cetăţenii români. 

(2) Pentru obţinerea dreptului de 
semnătură aceştia vor depune o declaraţie 
scrisă care să cuprindă informaţii 

Propunerea este 
fundamentată pe necesitatea 
corelării prevederilor 
propunerii legislative cu 
dispoziţiile Directivei 
2005/36/CE privind 
recunoaşterea calificărilor 
profesionale şi ale Directivei 
2006/123/CE privind serviciile 
în cadrul pieţei interne, 
transpusă în sistemul naţional 
de drept prin prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 49/2009 privind 
libertatea de stabilire a 
prestatorilor de servicii şi 
libertatea de a furniza servicii 
în România. 
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şi, unde este cazul, la abrevierea 
folosită în statul de provenienţă, în 
limba acelui stat.  
 (3) Persoanele prevăzute la 
alin. (1) pot dobândi dreptul de 
semnătură în aceleaşi condiţii ca şi 
cetăţenii români. 

referitoare la asigurare sau alte mijloace de 
protecţie personală sau colectivă privind 
răspunderea profesională. Declaraţia va fi 
însoţită de următoarele documente: 

a) o dovadă a naţionalităţii 
solicitantului; 

b) o atestare care să certifice că 
titularul este stabilit legal într-un stat 
membru unde a exercitat activitatea 
specifică profesiei şi că nu i-a fost interzisă 
exercitarea acesteia; 

c) o dovadă a calificării profesionale. 
 

 

9.   Art. 6. - (1)  Cetăţenii unui stat 
membru al Uniunii Europene, ai statelor 
membre ale Spaţiului Economic European, 
ai Confederaţiei Elveţiene şi ai altor state 
cu care Uniunea Europeană a încheiat 
acorduri bilaterale în acest sens, membrii 
ai unui corp profesional similar Ordinului 
Geodezilor din România, vor beneficia de 
recunoaşterea  dreptului de semnătură de 
către Ordin şi pot cere înscrierea în 
registrul naţional al geodezilor.  

(2) Cetăţenii prevăzuţi la alin. (1) 
trebuie să respecte codul deontologic al 
profesiei de geodez şi să se supună 
sancţiunilor disciplinare stabilite prin 
prezenta lege. 

(3) Cetăţenii statelor membre ale 
Uniunii Europene, ai statelor membre ale 
Spaţiului Economic European, ai 
Confederaţiei Elveţiene şi ai altor state cu 
care Uniunea Europeană a încheiat acorduri 
bilaterale în acest sens au dreptul la 
utilizarea titlului lor legal academic şi, unde 

Propunerea este 
fundamentată pe necesitatea 
corelării prevederilor 
propunerii legislative cu 
dispoziţiile Directivei 
2005/36/CE privind 
recunoaşterea calificărilor 
profesionale şi ale Directivei 
2006/123/CE privind serviciile 
în cadrul pieţei interne, 
transpusă în sistemul naţional 
de drept prin prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 49/2009 privind 
libertatea de stabilire a 
prestatorilor de servicii şi 
libertatea de a furniza servicii 
în România. 
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este cazul, la abrevierea folosită în statul 
de provenienţă, în limba acelui stat. 

 
10.  Art. 7. -  (1) Cetăţeni ai altor state, 

în afara celor la care se face referire la art. 
5, pot exercita profesia în România 
conform convenţiilor încheiate de statul 
român cu statele respective. 

(2) Titlurile oficiale de calificare în 
profesia de geodez, emise de statele 
membre ale Uniunii Europene, de statele 
membre ale Spaţiului Economic European 
sau de Confederaţia Elveţiană se 
echivalează de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului în 
condiţiile legii. 

 

Propunerea este 
fundamentată pe necesitatea 
corelării prevederilor 
propunerii legislative cu 
dispoziţiile Directivei 
2005/36/CE privind 
recunoaşterea calificărilor 
profesionale şi ale Directivei 
2006/123/CE privind serviciile 
în cadrul pieţei interne, 
transpusă în sistemul naţional 
de drept prin prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 49/2009 privind 
libertatea de stabilire a 
prestatorilor de servicii şi 
libertatea de a furniza servicii 
în România. 
 

11. CAPITOLUL II 
Exercitarea profesiei de geodez 

 

CAPITOLUL III 
Exercitarea profesiei de geodez 

 

Renumerotare  

12. SECŢIUNEA 1 
Dobândirea şi exercitarea 
dreptului de semnătură 

 

Nemodificat   

13.  Art. 6. - Exercitarea profesiei 
de geodez se face atât în sectorul 
privat, cât şi în sectorul public, 
conform prevederilor legale. 

 Art. 8. – (1) Profesia de geodez 
se poate exercita, atât în sectorul 
privat ca profesie liberală sau în baza 
unui contract de muncă, cât şi în 
sectorul public, în baza unui raport de 
serviciu ori ca personal contractual 

(2) Dreptul de semnătură 

Completarea este utilă 
având în vedere necesitatea 
de a defini la nivel de principiu 
regimul juridic al dreptului de 
semnătură, care urmează să 
fie detaliat prin Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a 
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reprezintă actul emis de Ordin, care 
permite geodezului să exercite 
profesia corespunzător gradului 
profesional obţinut. Prin Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a 
Ordinului se stabilesc gradele 
profesionale, precum şi categoriile de 
lucrări corespunzătoare care pot fi 
realizate corespunzător fiecărui grad. 

 

Ordinului. 
 

14.  Art. 7. - (1) Dreptul de 
semnătură al geodezului implică 
asumarea de către persoana care îl 
exercită a întregii responsabilităţi 
profesionale faţă de beneficiar şi de 
autorităţile publice cu privire la 
realizarea proiectelor şi lucrărilor de 
specialitate, cu respectarea legislaţiei 
în domeniu.  
    (2) Dreptul de semnătură se 
exercită olograf, însoţit de aplicarea 
ştampilei care cuprinde numele, 
prenumele şi numărul de înregistrare 
în Registrul Naţional al Geodezilor.  
    (3) Lucrările colective vor fi 
însoţite de lista geodezilor care au 
contribuit la elaborarea lor.  
    (4) Exercitarea dreptului de 
semnătură implică independenţa în 
luarea deciziilor cu caracter 
profesional. 
 

 Art.7 devine art.9  

15.  Art. 8. – (1) Geodezul 
dobândeşte drept de semnătură, 
acordat de către Ordin, dacă 
îndeplineşte condiţiile de de stagiu 

Art.8. devine art.10. 
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profesional şi de onorabilitate.  
 (2) Dobândirea dreptului de 
semnătură atrage, din oficiu, 
înscrierea acestuia în Registrul 
Naţional al Geodezilor. 
 (3) Condiţia de onorabilitate 
prevăzută la alin. (1) se consideră a 
fi îndeplinită dacă: 
 a) geodezul solicitant al 
dreptului de semnătură nu a săvârşit 
abateri disciplinare care au fost 
sancţionate de Ordin cu retragerea 
definitivă a dreptului de semnătură, 
potrivit prezentei legi; 
 b) geodezului solicitant al 
dreptului de semnătură nu i-a fost 
retras Certificatul de autorizare 
eliberat de către Agenţia Naţională 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
sau oficiile de cadastru şi publicitate 
imobiliară. 
c) geodezului solicitant al dreptului 
de semnătură nu i-a fost interzisă, 
definitiv sau temporar, exercitarea 
profesiei prin hotărâre 
judecătorească definitivă, ca 
pedeapsă complementară pentru 
săvârşirea unei infracţiuni în legătură 
cu exercitarea profesiei; 
 (4) Pentru dobândirea dreptului 
de semnătură, solicitantul va depune 
la Ordin o cerere, însoţită de 
dosarul de autorizare, care va 
cuprinde copia legalizată a actului de 
studii, cazierul judiciar sau 
documentul echivalent pentru 

 
Nemodificat  
 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(4) Pentru dobândirea dreptului de 

semnătură, solicitantul va depune la Ordin 
o cerere, însoţită de un dosar care va 
cuprinde copia legalizată a actului de 
studii, cazierul judiciar, dovada efectuării 
stagiului profesional, după caz, şi lista 
lucrărilor efectuate sau la care a 
colaborat”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificarea textului este 

necesară întrucât Ordinul 
Geodezilor din România acordă 
dreptul de semnătură, nu 
autorizează în vederea 
executării lucrărilor de 
specialitate.  
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persoanele prevăzute la art. 5, 
dovada efectuării stagiului 
profesional şi lista lucrărilor efectuate 
sau la care a colaborat.  
  (5) Procedura de acordare a 
dreptului de semnătură trebuie 
finalizată în termen de maximum 60 
de zile de la data depunerii dosarului 
complet de către solicitant. 

 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
(6) Odată cu depunerea cererii 

pentru autorizarea dreptului de 
semnătură, geodezul va declara sediul 
profesional pentru exercitarea 
profesiei, care va fi înscris în Registrul 
Naţional al Geodezilor, şi a cărui 
locaţie va fi publicată pe pagina de 
internet a Ordinului şi va putea fi 
comunicată persoanelor interesate”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Necesitatea declarării 

sediului profesional pentru 
exercitarea profesiei se 
impune având în vedere că 
activitatea geodezului 
reprezintă un serviciu de 
interes public cu implicaţii 
tehnice, economice, sociale, 
juridice şi are statutul unei 
funcţii autonome exercitate în 
cadrul unei profesii liberale. 

 
16.  Art. 9. - Geodezul cetăţean al 

unui stat care nu face parte din 
categoria celor prevăzute la art. 5, 
poate dobândi drept de semnătură în 
România în condiţiile ce vor fi 
stabilite prin convenţii încheiate de 
statul român cu statul de provenienţă 
al solicitantului.  
 

 Se elimină  

17.  Art. 10. - (1) În vederea 
dobândirii dreptului de 
semnătură, geodezul absolvent 
îşi poate desfăşura activitatea 
profesională ca stagiar pe o 
durată de 2 ani, în baza unui 

 Art. 11. – Stagiul profesional 
prevăzut la art.4 alin.(2) paote fi 
efectuat în baza unui contract de 
muncă sau de colaborare sub 
îndrumarea unui geodez cu drept de 
semnătură. Geodezul stagiar poate 

Reglementare corectă. 
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contract de muncă sau de 
colaborare, sub îndrumarea unui 
geodez cu drept de semnătură. În 
această perioadă, geodezul stagiar 
poate efectua lucrări proprii, cu 
condiţia ca alături de semnătura 
sa să se regăsească şi semnătura 
geodezului cu drept de 
semnătură la care efectuează 
stagiul. După îndeplinirea 
perioadei de stagiu, geodezul 
poate dobândi dreptul de 
semnătură în condiţiile prevăzute 
la art.8 
 

efectua lucrări proprii, care trebuie 
semnate alături de aceasta de 
geodezul îndrumător.  

18.  Art. 11. - Exercitarea dreptului 
de semnătură, potrivit prezentei legi, 
este incompatibilă cu situaţiile în care 
geodezul îndeplineşte, pentru 
acelaşi proiect, funcţia de 
verificator, de expert sau de 
consilier în cadrul administraţiei 
publice implicate în procesul de 
avizare sau de recepţie a lucrărilor 
din domeniul geodeziei. 

 Art. 12. - Exercitarea dreptului de 
semnătură, potrivit prezentei legi, este 
incompatibilă cu situaţiile în care geodezul 
îndeplineşte, pentru aceeaşi lucrare, 
funcţia de verificator, de expert judiciar 
sau extrajudiciar, de funcţionar public 
sau ca personal contractual în cadrul 
instituţiei sau autorităţii publice 
implicate în procesul de avizare ori de 
recepţie a lucrărilor din domeniul 
geodeziei. 

Reglementare corectă. 

19.  Art. 12. – Încălcarea de 
către un geodez cu drept de 
semnătură a prevederilor art.11 
îndreptăţeşte Ordinul să-i retragă 
acestuia dreptul de semnătură. 
 

 Art. 13. – Pentru încălcarea  
prevederilor prevăzute la art.12, Ordinul 
poate să retragă geodezului dreptul de 
semnătură. 

Reglementare corectă. 

20. SECŢIUNEA a 2-a 
Forme de exercitare a profesiei 

de geodez şi a dreptului de 
semnătură 

Nemodificat   
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21.   Art. 13. - (1) Geodezul îşi 

poate exercita profesia liberală şi 
dreptul de semnătură în cadrul unui 
birou individual, al unei societăţi 
comerciale, care are înregistrat ca 
domeniu de activitate  lucrări din 
domeniul geodeziei, sau al altor 
forme de asociere constituite 
conform legii.  
 (2) Birourile individuale se pot 
asocia conform prevederilor legale. 
 (3) În cadrul biroului individual 
pot fi angajaţi geodezi  stagiari şi 
personal auxiliar, conform 
prevederilor legislaţiei muncii. 
 

 Art.13. devine art.14. 
 

 

 

22.     Art. 14. - Forma de exercitare 
a profesiei se declară de către 
geodezul cu drept de semnătură  şi 
se înscrie în Registrul Naţional al 
Geodezilor. 

Art. 15. – (1) Forma de exercitare a 
profesiei se declară de către geodezul cu 
drept de semnătură  şi se înscrie în 
Registrul Naţional al Geodezilor. 

(2) Face excepţie de la 
prevederile alin.(1) personalul de 
specialitate, încadrat în instituţiile din 
sistemul de apărare şi securitate 
naţională, care realizează lucrări în 
domeniile prevăzute la art. 2 alin. (1) 
sau execută lucrări în aceste domenii, 
pentru satisfacerea nevoilor de 
apărare, ordine publică şi securitate 
naţională, în cadrul obligaţiilor de 
serviciu. 

 

Completarea propunerii 
legislative este necesară în 
vederea stabilirii regimului 
juridic în care se emite 
certificatul de conformitate 
pentru persoanele juridice 
române sau străine care 
execută lucrări de specialitate 
în domeniile prevăzute la art. 
2 alin. (1) din proiect, precum 
şi în scopul corelării cu 
dispoziţiile alin. (6) al art. 4, 
care instituie regula pentru 
dobândirea dreptului de 
semnătură de către societăţile 
comerciale, ca în cadrul 
acestora să funcţioneze unul 
sau mai mulţi geodezi cu drept 
de semnătură. 
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23.  Art.16. - (1) Persoanele juridice 

care execută lucrări de specialitate 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii de bază: 

a) au ca obiect principal de 
activitate realizarea de lucrări în 
domeniile prevăzute la art. 2 alin. (1); 

b)  dovedesc cu documente 
legale că persoana juridică are cel 
puţin un geodez cu drept de 
semnătură în calitate de administrator, 
asociat sau angajat cu contract de 
muncă pe durată nedeterminată.  

(2) Ordinul emite un certificat de 
conformitate, privind îndeplinirea 
prevederilor alin. (1) lit. b), a cărui 
formă şi conţinut vor fi stabilite prin 
decizie a Colegiului director. 

(3) Condiţiile, procedura şi 
termenul în care se emite certificatul 
de conformitate se stabilesc prin 
regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Ordinului Geodezilor din 
România şi exercitarea profesiei de 
geodez, adoptat potrivit prezentei  
legi. 

(4) Odată cu emiterea 
certificatului de conformitate, 
persoanele juridice se înscriu în 
Registrul Naţional al Geodezilor”. 

(5) Fac excepţie de la prevederile 
alin. (1) instituţiile din sistemul de 
apărare şi securitate naţională, care au 
ca obiect principal de activitate 
realizarea de lucrări în domeniile 

Completarea propunerii 
legislative este necesară în 
vederea stabilirii regimului 
juridic în care se emite 
certificatul de conformitate 
pentru persoanele juridice 
române sau străine care 
execută lucrări de specialitate 
în domeniile prevăzute la art. 
2 alin. (1) din proiect, precum 
şi în scopul corelării cu 
dispoziţiile alin. (6) al art. 4, 
care instituie regula pentru 
dobândirea dreptului de 
semnătură de către societăţile 
comerciale, ca în cadrul 
acestora să funcţioneze unul 
sau mai mulţi geodezi cu drept 
de semnătură. 
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prevăzute la art. 2 alin. (1) sau 
execută lucrări în aceste domenii, 
pentru satisfacerea nevoilor de 
apărare, ordine publică şi securitate 
naţională, în baza unor protocoale 
încheiate cu Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 
anterior intrării în vigoare a prezentei 
legi. 

 
24.   Art.18. - (1) Persoanele juridice 

care au naţionalitatea unui stat 
membru al Uniunii Europene sau a 
unui stat care aparţine Spaţiului 
Economic European ori a unui stat cu 
care Uniunea Europeană a încheiat 
acord bilateral în acest sens, pot 
obţine certificatul de conformitate 
conform prevederilor prezentei legi. 

(2) Condiţiile, procedura şi 
termenul în care se emite certificatul 
de conformitate se stabilesc prin 
regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Ordinului Geodezilor din 
România şi exercitarea profesiei de 
geodez, adoptat potrivit prezentei legi. 

 

Completarea propunerii 
legislative este necesară în 
vederea stabilirii regimului 
juridic în care se emite 
certificatul de conformitate 
pentru persoanele juridice 
române sau străine care 
execută lucrări de specialitate. 

 
 
 

25. SECŢIUNEA a 3-a 
Drepturile şi obligaţiile 

geodezilor cu drept de semnătură 
 

 Nemodificat  

26.   Art. 15. - Geodezul cu drept 
de semnătură are următoarele 
drepturi:  
    a) să elaboreze, să semneze şi 
să ştampileze documentele prevăzute 

 Art. 19. - (1) Geodezul cu drept de 
semnătură are următoarele drepturi:  
    a) să execute lucrările specifice 
profesiei şi să elaboreze, să semneze şi 
să ştampileze documentele prevăzute la 

Se impune eliminarea 
lit.c), având în vedere că, 
potrivit  art.68 alin.(1) din 
Legea cadastrului şi publicităţii 
imobiliare nr.7/1996 
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la art. 2 alin. (3);  
    b) să beneficieze, pentru 
serviciile prestate în relaţiile 
contractuale ce se stabilesc cu 
beneficiarul, de un onorariu negociat 
în mod liber cu acesta;  
    c) să introducă în contractul 
încheiat cu beneficiarul clauze privind 
protecţia dreptului de autor.  

art. 2 alin. (3);  
    b) să beneficieze, pentru serviciile 
prestate în relaţiile contractuale ce se 
stabilesc cu beneficiarul, de un onorariu 
negociat în mod liber cu acesta;  

 
 
 
(2) Personalul de specialitate 

prevăzut la art.15 alin.(2) elaborează, 
semnează şi ştampilează documentele 
prevăzute la art.2 alin.(3), fără a 
beneficia de onorariu sau alte drepturi 
băneşti, în afara celor cuvenite potrivit 
raporturilor de serviciu sau de muncă 
stabilite.  

 

republicată, cu modificările 
ulterioare, informaţiile 
referitoare la reţeaua 
geodezică naţională, hărţile 
oficiale, cadastrul general şi 
publicitatea imobiliară sunt 
informaţii publice şi reprezintă 
bun proprietate publică a 
statului şi sunt în 
administrarea Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară prin 
unităţile subordonate. 
 
 

27.  Art. 16. - Geodezul cu drept 
de semnătură are următoarele 
obligaţii:  
    a) să cunoască şi să respecte 
reglementările legale în vigoare 
referitoare la exercitarea profesiei de 
geodez;  
    b) să respecte prevederile 
Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Ordinului şi de 
exercitare a profesiei de geodez şi 
Codul deontologic al profesiei de 
geodez;  
    c) să facă cunoscută 
beneficiarului obligaţia de a obţine şi 
de a respecta avizele, acordurile şi 
autorizaţiile necesare, prevăzute de 
legislaţia în vigoare;  
    d) să se preocupe de 

 Art.20. – (1) Geodezul cu drept de 
semnătură are următoarele obligaţii: 
Nemodificat 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
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perfecţionarea calificării sale 
profesionale;  
    e) să îşi asume, prin 
exercitarea dreptului de semnătură, 
întreaga responsabilitate profesională 
faţă de beneficiar şi autorităţi, pentru 
realizarea sau verificarea lucrărilor, 
manifestând conştiinciozitate şi 
probitate profesională;  
    f) să servească interesele 
beneficiarului în acord cu interesul 
public şi numai dacă acestea nu 
încalcă prevederile, procedurile şi 
reglementările legale.  

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 

g) să ţină registrele specifice 
profesiei; 

h) să nu refuze în mod 
nejustificat executarea lucrărilor de 
specialitate; 

i) să încheie o convenţie în formă 
scrisă cu beneficiarul, al cărei format 
se stabileşte prin Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Ordinului şi 
de exercitare a profesiei de geodez; 

j) să arhiveze în format digital 
lucrările efectuate şi măsurătorile 
brute în formatul nativ al 
instrumentelor, pe o perioadă de 5 ani 
de la momentul livrării acestora. 

(2) Face excepţie de la 
prevederile prezentului articol 
personalul de specialitate prevăzut la 
art. 14 alin. (2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Completarea cu lit. g) – 

j), privitoare la obligaţia de a 
ţine registre, de a nu refuza în 
mod nejustificat executarea 
lucrărilor de specialitate, de a 
încheia o convenţie în formă 
scrisă cu beneficiarul şi de a 
arhiva în format digital 
lucrările efectuate şi 
măsurătorile brute sunt 
necesare pentru asigurarea 
unei evidenţe riguroase a 
documentelor care privesc 
activitatea desfăşurată de 
geodez, având în vedere că 
activitatea geodezului 
reprezintă un serviciu de 
interes public cu implicaţii 
tehnice, economice, sociale şi 
juridice. 
 

28.  Art.21. -  (1) Refuzul de a 
executa lucrări de specialitate se 
motivează de către geodez şi se 

Textul ce se propune a fi 
introdus este necesar, având 
în vedere că activitatea 



Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 
Telefon: 414-1125, 414-1126; Fax: 314.69.34; e-mail: cp06@cdep.ro 

comunică în scris în termen de 48 de 
ore solicitantului, Ordinului şi se 
informează Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 
 (2) Refuzul nejustificat de a 
executa lucrări precum şi 
neexecutarea culpabilă a lucrărilor la 
care geodezul s-a obligat prin 
convenţie constituie abatere 
disciplinară şi atrage răspunderea în 
condiţiile legii. În acest caz, filiala 
teritorială va lua măsurile necesare în 
vederea executării lucrării de către un 
alt geodez, în condiţiile stabilite prin 
regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Ordinului Geodezilor din 
România şi exercitarea profesiei de 
geodez. 
 

geodezului reprezintă un 
serviciu de interes public cu 
implicaţii tehnice, economice, 
sociale şi juridice. În acest 
sens, refuzul nejustificat de a 
executa lucrări, precum şi 
neexecutarea culpabilă a 
lucrărilor la care geodezul s-a 
obligat prin convenţie 
constituie abatere disciplinară. 
 

29. SECŢIUNEA a 4-a 
Suspendarea şi încetarea calităţii 
de membru al Ordinului, Radierea 

din Registrul Naţional al 
Geodezilor 

 

 Nemodificat  

30.  Art. 17. (1) - Calitatea de 
membru al Ordinului se suspendă: 
 a) temporar, pe durată 
nedeterminată, la cererea geodezului 
cu drept de semnătură; 
 b) pe perioada în care geodezul 
cu drept de semnătură are 
calitatea de funcţionar public sau de 
personal contractual în cadrul unei 
autorităţi publice; 
 

 Art. 22. (1) - Calitatea de membru 
al Ordinului se suspendă: 
 a) temporar, pe durată 
nedeterminată, la cererea geodezului; 
 
 b) pe perioada în care geodezul are 
calitatea de funcţionar public sau de 
personal contractual în cadrul instituţiei 
publice centrale sau locale care are în 
competenţă avizarea, autorizarea şi 
controlul lucrăriii în cauză; 

Reglementare corectă, întrucât 
numai geodezul cu drept de 
semnătură poate fi membru al 
ordinului. 
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 c) după 6 luni, în caz de 
neplată fără justificare a cotizaţiei din 
anul precedent către Ordin, până la 
data achitării acesteia; 
 d) cu titlu de sancţiune 
disciplinară, pe toata durata 
sancţiunii. 
  
            (2) Suspendarea calităţii de 
membru al Ordinului atrage şi 
suspendarea dreptului de semnătură 
pe durata existenţei cauzei de 
suspendare. 

 c) după 6 luni, în caz de neplată fără 
justificare a cotizaţiei din anul precedent 
către Ordin, până la data achitării acesteia; 
 
 d) cu titlu de sancţiune disciplinară, 
pe toata durata sancţiunii. 
 

(2) Suspendarea calităţii de 
membru al Ordinului atrage şi 
suspendarea dreptului de semnătură 
pe durata existenţei cauzei de 
suspendare. Decizia de suspendare a 
calităţii de membru al Ordinului se 
comunică Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

 
 
 
 
 
 
 
Având în vedere că lucrările 
executate de către geodezi 
sunt destinate integrării în 
sistemul de evidenţă gestionat 
de către ANCPI, această 
instituţie trebuie să fie 
informată cu privire la 
intervenirea unei decizii de 
suspendare a dreptului de 
semnătură, al cărei efect 
implică interdicţia de a 
executa lucrări pe durata 
existenţei cauzei de 
suspendare. 
 

31.  Art. 18 - (1) Calitatea de 
membru al Ordinului încetează: 
 a) dacă geodezul cu drept de 
semnătură renunţă în scris şi sub 
semnătură olografă la exerciţiul 
dreptului de semnătură; 
 b) dacă geodezul cu drept de 
semnătură a fost condamnat 
definitiv pentru o faptă prevăzută de 
legea penală, în legătură directă cu 
exercitarea dreptului de semnătură, 
sau dacă i s-a aplicat pedeapsa 
complementară a interdicţiei 
exercitării profesiei, printr-o hotărâre 

 Art.23. - (1) Calitatea de membru al 
Ordinului încetează: 
 a) dacă geodezul renunţă în scris şi 
sub semnătură olografă la exerciţiul 
dreptului de semnătură; 

 
b) dacă geodezul a fost condamnat 

definitiv pentru o faptă prevăzută de legea 
penală, în legătură directă cu exercitarea 
dreptului de semnătură, sau dacă i s-a 
aplicat pedeapsa complementară a 
interdicţiei exercitării profesiei, printr-o 
hotărâre judecătorească definitivă şi 
executorie. 

 
 
 
 
 
 

Propunerea este 
justificată de faptul că potrivit 
legislaţiei în vigoare, în 
materie penală nu se emit 
hotărâri irevocabile. 
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judecătorească definitivă, irevocabilă 
şi executorie. 
  (2) Încetarea calităţii de 
membru al Ordinului atrage 
retragerea de către Ordin a dreptului 
de semnătură al geodezului şi 
radierea din Registrul Naţional al 
Geodezilor.  

 
 
 
(2) Încetarea calităţii de membru al 

Ordinului atrage retragerea de către Ordin 
a dreptului de semnătură al geodezului şi 
radierea din registrul naţional al geodezilor. 
Decizia de încetare a calităţii de 
membru al Ordinului se comunică 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară”. 

 
 
 
Având în vedere că 

lucrările executate de către 
geodezi sunt destinate 
integrării în sistemul de 
evidenţă gestionat de către 
ANCPI, această instituţie 
trebuie să fie informată cu 
privire la intervenirea unei 
decizii de retragere a dreptului 
de semnătură, al cărei efect 
implică interdicţia de a 
executa lucrări. 

 
32. CAPITOLUL III 

Ordinul Geodezilor din România 
 

SECŢIUNEA 1 
Atribuţiile şi organizarea 

Ordinului 
 

CAPITOLUL IV 
Ordinul Geodezilor din România 

 
SECŢIUNEA 1 

Atribuţiile şi organizarea Ordinului 
 

 

33.  Art. 19. - (1) Ordinul 
Geodezilor din România se înfiinţează 
în condiţiile prezentei legi ca uniune 
profesională, organizaţie nonprofit, 
cu personalitate juridică de drept 
privat, apolitică, de interes public, cu 
patrimoniu şi buget proprii, 
autonomă şi independentă.  
 (2) Ordinul are rolul de a 
reprezenta şi ocroti, la nivel naţional 
şi internaţional, interesele profesiei 
de geodez şi de a milita continuu 
pentru calitatea lucrărilor care se 

 Art.19. devine art.24.  
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realizează în domeniul geodeziei. 
 (3) Ordinul are sediul central în 
municipiul Bucureşti şi este organizat 
cu filiale teritoriale.  (4) Ordinul se 
autofinanţează din taxe de înscriere, 
cotizaţii anuale ale membrilor, 
fonduri rezultate din manifestări 
ştiinţifice, economice şi drepturi 
editoriale specifice pe care le 
desfăşoară, precum şi din donaţii 
legale, sponsorizări sau alte surse, în 
condiţiile legilor în vigoare. 
 (5) Din Ordin fac parte toţi 
geodezii cu drept de semnătură. 
 (6) Prezenta lege nu limitează 
dreptul de liberă asociere a 
geodezilor la alte forme de asociere 
profesională. 
 (7) Ordinul are obligaţia de a 
publica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Ordinului 
şi de exercitare a profesiei de 
geodez, Codul deontologic al 
profesiei de geodez şi, anual, lista 
geodezilor cu drept de semnătură 
înscrişi în Registrul Naţional al 
Geodezilor. 
 

34.  Art. 20. - Ordinul are 
următoarele atribuţii: 
 a) protejează, promovează şi 
controlează calitatea serviciilor 
efectuate; 
 b) urmăreşte exercitarea 
calificată, competent şi calitativă a 

 Art. 25. - Ordinul are următoarele 
atribuţii: 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
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profesiei de geodez în respectul 
prevederilor Codului deontologic al 
profesiei de geodez; 
 c) propune autorităţii 
statului care coordonează 
activitatea de realizare a 
lucrărilor din  domeniul geodeziei 
reglementări normative specifice, in 
vederea promovării lor prin iniţiativă 
legislativă, norme, regulamente sau 
metodologii; 
 d) reprezintă interesele 
generale ale membrilor Ordinului în 
faţa autorităţilor publice, a 
organismelor patronale interne şi 
internaţionale, precum şi a 
organismelor profesionale interne şi 
internaţionale; 
 e) acordă geodezilor dreptul de 
semnătură şi gestionează Registrul 
Naţional al Geodezilor; 
 
 
 
 f) acordă, prin decizie a 
Colegiului director, titlul de membru 
de onoare al Ordinului unor 
personalităţi care s-au distins prin 
activitate ştiinţifică sau didactică 
deosebită în domeniul geodeziei. 
 

 
 
 

c) propune Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
reglementări normative specifice, în 
vederea promovării lor prin iniţiativă 
legislativă, norme, regulamente sau 
metodologii;  

 
 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
e) acordă geodezilor dreptul de 

semnătură, emite certificatul de 
conformitate pentru persoanele 
juridice şi gestionează Registrul Naţional 
al Geodezilor”. 
 
 
Nemodificat 
 

 
 
 
Potrivit Legii nr. 7/1996, unica 
autoritate în domeniul de 
specialitate este Agenţia 
Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu cuprinsul 
proiectului de act normativ 
referitor la dobândirea de 
către persoanele juridice a 
dreptului de semnătură. 
 

35.  Art. 21. – Ordinul este singura 
asociaţie profesională din domeniul 
geodeziei care acordă geodezilor 
dreptul de semnătură, în condiţiile 
prezentei legi. 

 Art.21 devine art.26  
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36.  Art. 22. - (1) Forurile de 

conducere ale Ordinului sunt: 
 a) Conferinţa naţională; 
 b) Consiliul naţional; 
 c) Colegiul director; 
 d) Preşedintele Ordinului. 
 (2) Geodezii cu drept de 
semnătură aleşi în Consiliul naţional, 
în Colegiul director sau ca preşedinte 
al Ordinului au un mandat de 4 ani. 
Aceştia nu pot exercita mai mult de 
două mandate consecutive în aceeaşi 
funcţie. 

 Art.22 devine art.27  

37.  Art. 23. - (1) Conferinţa 
naţională se convoacă din 2 în 2 ani. 
 (2) Conferinţa naţională este 
constituită din membri delegaţi ai 
filialelor teritoriale, reprezentate 
proporţional în raport cu numărul 
membrilor fiecărei filiale teritoriale. 
Fiecare filială teritorială va asigura 
participarea la Conferinţa naţională a 
cel puţin unui reprezentant din 
fiecare judeţ cuprins în filiala 
teritorială. 
 

 Art. 28. - (1) Conferinţa naţională se 
convoacă din 2 în 2 ani. 

(2) Conferinţa naţională este 
constituită din membri delegaţi ai filialelor 
judeţene, reprezentate proporţional în 
raport cu numărul membrilor fiecărei 
filiale”. 

 
 

Corelarea textului în 
discuţie cu prevederile art. 30 
alin. (1) din propunerea 
legislativă privitoare la 
organizarea cu filiale teritoriale 
la nivelul fiecărui judeţ şi al 
municipiului Bucureşti. 
 

38.  Art. 24. - (1) Conferinţa 
naţională are următoarele atribuţii: 
 a) adoptă şi modifică 
Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Ordinului şi de 
exercitare a profesiei de geodez, 
Codul deontologic al profesiei de 
geodez şi Regulamentul-cadru pentru 
filialele teritoriale; 

 Art. 29. - (1) Conferinţa naţională 
are următoarele atribuţii: 

 a) adoptă şi modifică Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Ordinului şi 
de exercitare a profesiei de geodez, Codul 
deontologic al profesiei de geodez şi 
Regulamentul-cadru pentru filialele 
teritoriale, cu avizul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 

Propunerea este 
determinată de faptul că 
potrivit Legii nr. 7/1996, unica 
autoritate în domeniul de 
specialitate este Agenţia 
Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, care 
trebuie să se implice în 
reglementarea activităţii 
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 b) alege si revocă preşedintele 
Ordinului; 
 c) alege şi revocă membrii 
Consiliului naţional; 
 d) alege membrii Comisiei de 
cenzori şi membrii Comisiei naţionale 
de disciplină; 
 e) aprobă organizarea 
aparatului administrativ al Ordinului; 
 f) adoptă hotărâri cu privire la 
toate problemele aflate pe ordinea de 
zi adoptată; 
 g) aprobă valoarea cotizaţiei 
anuale pentru membrii Ordinului. 
 (2) Conferinţa naţională este 
legal constituită la prima convocare 
în prezenţa a cel puţin două treimi 
din numărul delegaţilor, iar hotărârile 
se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi.  
 (3) Dacă la prima convocare 
condiţia de prezenţă nu este 
îndeplinită se procedeză la a doua 
convocare a Conferinţei naţionale, ce 
va avea loc după cel puţin 14 zile. La 
a doua convocare Conferinţa 
naţională este legal constituită în 
prezenţa majorităţii delegaţilor şi 
adoptă hotărâri cu votul majorităţii 
membrilor prezenţi. 
 

care are caracter consultativ.    
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
Nemodificat 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 

specifice profesiei de geodez, 
prin emiterea unui aviz. 

 
 

39.  Art. 25. - (1) Între reuniunile 
Conferinţei naţionale, activitatea 
Ordinului este coordonată de 

 Art. 25 devine art.30.  
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Consiliul naţional, care se întruneşte 
cel puţin o dată pe an în anii dintre 
Conferinţele naţionale. 
 (2) Componenţa Consiliului 
naţional va asigura 
reprezentativitatea proporţională a 
numărului de membri ai filialelor 
teritoriale. Reprezentativitatea 
proporţională a numărului de membri 
ai filialelor teritoriale în Consiliul 
naţional va fi propusă de Colegiul 
director şi aprobată de Conferinţa 
naţională. 
 (3) Filialele teritoriale stabilesc 
prin hotărâri proprii şi transmit în 
scris la Ordin numele  geodezilor 
propuşi drept candidaţi pentru 
Consiliul naţional potrivit 
reprezentării proporţionale a 
membrilor filialelor teritoriale. 
 

40.  Art. 26. - (1) Preşedintele 
Ordinului reprezintă Ordinul în 
relaţiile sale cu alte persoane fizice şi 
juridice sau cu autorităţi publice din 
România, din  Uniunea Europeană, 
din alte state, sau cu organizaţii 
internaţionale din domeniul 
geodeziei, putând să încheie, în 
numele Ordinului, convenţii şi 
contracte pe baza unui mandat 
special dat prin decizia prealabilă a 
Colegiului director.  
 (2) Preşedintele Ordinului 
conduce lucrările Conferinţei 
naţionale, Consiliului naţional şi 

 Art. 26 devine art.31.  
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Colegiului director. 
 (3) Preşedintele Ordinului 
ordonanţează cheltuielile bugetare 
ale Ordinului. 
 (4) Ordinul are 2 vicepreşedinţi 
aleşi de Consiliul naţional dintre 
membrii acestuia, cu votul majorităţii 
membrilor Consiliului naţional. 
 (5) Vicepreşedinţii Ordinului 
sunt înlocuitori de drept ai 
preşedintelui Ordinului, în situaţiile şi 
cu atribuţiile hotărâte de Conferinţa 
naţională. 
 

41.  Art. 27. - (1) Activitatea 
curentă a Ordinului este coordonată 
de Colegiul director. 
 (2) Colegiul director este 
format din 13 membri. 
 (3) Preşedintele Ordinului, cei 
doi vicepreşedinţi şi preşedintele 
Comisiei naţionale de disciplină sunt 
membri de drept ai Colegiului 
director. 
 (4) Din Colegiul director face 
parte şi un reprezentant al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, numit prin ordin al 
directorului general al acesteia. 
Reprezentantul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
participă personal la şedinţele 
Colegiului director, având drept de 
vot. 
 (5) Din Colegiul director vor 
face parte, ca membri, câte un 

 Art. 27 devine art.32. 
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geodez cu drept de semnătură din 
fiecare regiune de dezvoltare a 
României, aleşi de Consiliul naţional 
dintre membrii acestuia, cu votul 
majorităţii membrilor săi. 
 

 

42.  Art. 28. - Forurile de 
conducere şi comisiile Ordinului, 
precum şi forurile de conducere ale 
filialelor teritoriale şi comisiile 
acestora, vor fi alese prin votul 
secret al majoritţii participanţilor cu 
drept de vot, cu respectarea 
condiţiilor de cvorum reglementate. 
 

 Art. 28 devine art.33.  

43.  Art. 29. - Organizarea şi 
funcţionarea Ordinului şi exercitarea 
profesiei de geodez vor fi stabilite 
prin Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Ordinului şi de 
exercitare a profesiei de geodez, 
aprobat de Conferinţa naţională.  
 

 Se elimină. 
 

Se impune eliminarea 
art. 29, întrucât prevederi 
similare sunt conţinute în art. 
24 alin. 1) lit. a). 
 

44. SECŢIUNEA a 2-a 
Filialele teritoriale ale Ordinului 

 

 Nemodificat   

45.  Art. 30. - (1) În fiecare judeţ 
cu cel puţin 25 de membri ai 
Ordinului, precum şi în Municipiul 
Bucureşti, se vor înfiinţa filiale 
teritoriale prin asocierea 
membrilor Ordinului domiciliaţi în 
raza teritorială a judeţului, respectiv 
a Municipiului Bucureşti. 
 (2) Dacă într-un judeţ există 
un număr mai mic de 25 de membri 

  Art. 34. - (1) În fiecare judeţ, 
precum şi în Municipiul Bucureşti, se 
înfiinţează o filială teritorială din care 
fac parte membrii Ordinului domiciliaţi în 
raza teritorială a judeţului, respectiv a 
Municipiului Bucureşti”. 
 (2) Filialele teritoriale dobândesc 
personalitate juridică de drept privat de la 
data adunării generale constitutive a 
membrilor Ordinului, ocazie cu care se vor 

Organizarea unei filiale 
în fiecare judeţ, precum şi în 
Municipiul Bucureşti se impune 
având în vedere că activitatea 
geodezului reprezintă un 
serviciu de interes public cu 
implicaţii tehnice, economice, 
sociale şi juridice, în fiecare 
judeţ şi în municipiul 
Bucureşti.. 
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ai Ordinului, se vor putea înfiinţa 
filiale teritoriale prin asocierea 
membrilor Ordinului cu domiciliile în 
judeţe limitrofe, până când numărul 
acestora va ajunge la minimum 25 
de membri. 
 (3) În cadrul unui judeţ sau 
într-o zonă formată din două ori mai 
multe judeţe limitrofe, precum şi în 
Municipiul Bucureşti, se poate înfiinţa 
o singură filială teritorială. 
 (4) Toţi membrii Ordinului 
dintr-un judeţ cu mai puţin de 25 de 
membri se vor asocia într-o singură 
şi aceeaşi filială teritorială, pe baza 
opţiunii majorităţii membrilor 
Ordinului din acel judeţ. 
 (5) Filialele teritoriale 
dobândesc personalitate juridică de 
drept privat de la data adunării 
generale constitutive a membrilor 
Ordinului, ocazie cu care se vor 
stabili: 
 a) oraşul de reşedinţă a filialei 
teritoriale şi sediul acesteia; 
 b) forurile de conducere ale 
filialei teritoriale şi componenţa 
comisiei teritoriale de disciplină. 
 

stabili: 
 a) oraşul de reşedinţă a filialei 
teritoriale şi sediul acesteia; 

 b) forurile de conducere ale filialei 
teritoriale şi componenţa comisiei 
teritoriale de disciplină. 

 
 

46.  Art. 31. - La înfiinţarea lor 
filialele teritoriale vor respecta 
Regulamentul-cadru pentru filialele 
teritoriale adoptat prin hotărâre de 
Conferinţa naţională.  
 

 Art. 31 devine art.35.  

47. SECŢIUNEA  a 3-a  Nemodificat  
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Registrul Naţional al Geodezilor 
 

48.   Art. 32. – (1) Pentru 
centralizarea evidenţei geodezilor 
membri ai Ordinului din întreaga ţară 
se înfiinţează Registrul Naţional al 
Geodezilor, gestionat de Ordin. 
 (2) Registrul Naţional al 
Geodezilor cuprinde toţi geodezii cu 
drept de semnătură. 
 (3) Înscrierea în Registrul 
Naţional al Geodezilor se face, din 
oficiu, după dobândirea dreptului de 
semnătură acordat de Ordin, conform 
prevederilor prezentei legi. 
 (4) Lista geodezilor înscrişi în 
Registrul Naţional al Geodezilor se 
publică anual în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.  
 (5) Lista geodezilor înscrişi în 
Registrul Naţional al Geodezilor, 
actualizată trimestrial, va fi publicată 
pe site-ul oficial al Ordinului. 
 

Art.36. - (1) Registrul Naţional al 
Geodezilor reprezintă sistemul de evidenţă 
centralizată a geodezilor cu drept de 
semnătură, precum şi a persoanelor 
juridice care au obţinut certificatul de 
conformitate, în condiţiile prezentei legi. 

(2) Înscrierea în Registrul Naţional al 
Geodezilor se face, din oficiu, după 
dobândirea dreptului de semnătură acordat 
de Ordin, respectiv după obţinerea 
certificatului de conformitate, conform 
prevederilor prezentei legi. 

(3) Lista geodezilor, precum şi 
tabloul persoanelor juridice înscrise în 
Registrul Naţional al Geodezilor se publică 
anual în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, precum şi trimestrial pe site-ul 
Ordinului”. 
 

Propunerea este 
motivată prin necesitatea de a 
preciza regimul juridic al 
Registrului Naţional al 
Geodezilor şi de a corela textul 
cu prevederile referitoare la 
emiterea certificatului de 
conformitate pentru 
persoanele juridice care 
execută lucrări de specialitate. 
 

49.  Art. 33. - (1) Ordinul are 
obligaţia să furnizeze, la cererea 
autorităţilor publice sau a 
persoanelor interesate, informaţii din 
datele înregistrate în Registrul 
Naţional al Geodezilor. 
  (2) Ordinul va elibera, la 
cererea celui înscris, un certificat 
care va cuprinde datele care îl 
privesc, înregistrate în Registrul 
Naţional al Geodezilor.  
 

 Art. 33 devine art.37.  
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50. SECŢIUNEA a 4-a 
Răspunderea disciplinară 

  Nemodificat 
  

 

51.  Art. 34. - (1) Membrii 
Ordinului răspund disciplinar pentru 
nerespectarea prevederilor prezentei 
legi, a Codului deontologic al 
profesiei de geodez, a hotărârilor 
adoptate de forurile de conducere ale 
Ordinului, precum şi pentru orice 
abateri săvârşite în legătură cu 
exercitarea profesiei de geodez sau 
în afara acesteia, care aduc prejudicii 
prestigiului profesiei de geodez sau 
Ordinului. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
           (2) Sancţiunile disciplinare 
aplicabile sunt: 
 a) avertismentul; 
 b) votul de blam; 
 c) suspendarea pe o perioadă 
de 6 până la 12 luni a dreptului de 
semnătură, în funcţie de gravitatea 
faptelor comise; 
 d) suspendarea pe o perioadă 
de 12 luni a calităţii de membru al 
Ordinului; 

 Art. 38. - (1) Pentru neîndeplinirea 
sau îndeplinirea defectuasă a obligaţiilor ce 
le revin, geodezii cu drept de semnătură 
răspund disciplinar, civil sau penal, după 
caz. 
            (2) Membrii Ordinului răspund 
disciplinar pentru:  
 a) nerespectarea prevederilor 
prezentei legi, a Codului deontologic al 
profesiei de geodez, a hotărârilor 
adoptate de forurile de conducere ale 
Ordinului; 
 b) refuzul repetat şi nejustificat 
de a desfăşura activităţi de 
specialitate; 
 c) condiţionarea încheierii 
convenţiilor de stipulare a unor clauze 
inechitabile, în raport cu beneficiarii; 
 d)  pentru abateri săvârşite în 
legătură cu exercitarea profesiei de 
geodez sau în afara acesteia, care 
aduc prejudicii prestigiului profesiei de 
geodez sau Ordinului. 
 (3) Sancţiunile disciplinare aplicabile 
sunt: 
 a) mustrarea; 
 b) avertismentul; 
 c) suspendarea pe o perioadă de 6 
luni a dreptului de semnătură; 
 
 
 d) retragerea dreptului de semnătură 
pentru o perioadă de un an de zile; 
  

Norma trebuie să respecte 
principiul conform caruia 
răspunderea disciplinară nu 
înlătură răspunderea civilă, 
contravenţională sau penală. 
Astfel este necesară 
completarea textului. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sancţiunea disciplinară 

prevăzută la art. 34 alin. (2) 
lit. b), „votul de blam”, este 
improprie din punct de vedere 
juridic, în mod normal 
sancţiunile disciplinare fiind 
mustrarea, avertismentul sau 
suspendarea din funcţie.  
Având în vedere că lucrările 
executate de către geodezi 
sunt destinate integrării în 
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 e) retragerea dreptului de 
semnătură. 
 
 
 
 
 (3) Sancţiunile prevăzute la 
alin. (2) lit. a) şi b) se aplică prin 
hotărâre a Comisiei teritoriale de 
disciplină, care trebuie să fie validată 
de Colegiul director al filialei 
teritoriale. 
 (4) Sancţiunile prevăzute la 
alin. (2) lit. c), d) şi e) se aplică 
prin hotărâre a Comisiei naţionale de 
disciplină, care trebuie să fie validată 
de Colegiul director al Ordinului. 
 (5) În condiţiile prevăzute la 
alin. (3) şi (4) sancţiunile 
prevăzute la alin. (2) se pot 
aplica şi la propunerea 
reprezentantului Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară în Colegiul 
director al Ordinului. 
 (6) Împotriva hotărârii Comisiei 
teritoriale de disciplină, prin care s-a 
aplicat una dintre sancţiunile 
disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. 
a) si b), se poate formula contestaţie 
la Comisia naţională de disciplină, în 
termen de 30 de zile de la data 
comunicării hotărârii.  
 (7) Pe durata rezolvării 
contestaţiei de către Comisia 
naţională de disciplină sancţiunea 

 e) excluderea din Ordin şi radierea 
din Registrul Naţional al Geodezilor în cazul 
condamnării prin hotărâre definitivă privind 
fapte penale legate de exercitarea profesiei 
sau de aplicare a sancţiunii complementare 
a interdicţiei de exercitare a profesiei; 
 (4) Sancţiunile prevăzute la alin. (3) 
lit. a) şi b) se aplică prin hotărâre a 
Comisiei teritoriale de disciplină, care 
trebuie să fie validată de Colegiul director 
al filialei teritoriale. 
 
 (5) Sancţiunea prevăzută la alin. 
(3) lit. c), d) şi e) se aplică prin hotărâre 
a Comisiei naţionale de disciplină, care 
trebuie să fie validată de Colegiul director 
al Ordinului. 
 (6) În condiţiile prevăzute la alin. 
(4) şi (5), sancţiunile prevăzute la 
alin. (3) se pot aplica şi la propunerea 
reprezentantului Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară în 
Colegiul director al Ordinului. 
 
 
 (7) Împotriva hotărârii Comisiei 
teritoriale de disciplină, prin care s-a 
aplicat una dintre sancţiunile disciplinare 
prevăzute la alin. (3) lit. a) si b), se poate 
formula contestaţie la Comisia naţională de 
disciplină, în termen de 30 de zile de la 
data comunicării hotărârii.  
 
 (8) Pe durata rezolvării contestaţiei 
de către Comisia naţională de disciplină, 
sancţiunea disciplinară aplicată de Comisia 

sistemul de evidenţă gestionat 
de către ANCPI, această 
instituţie trebuie să fie 
informată cu privire la 
intervenirea unei sancţiuni 
disciplinare al cărei efect ar 
putea implica interdicţia de a 
executa lucrări. 
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disciplinară aplicată de Comisia 
teritorială de disciplină  se suspendă 
şi nu produce efecte.  
 (8) În cazul în care Comisia 
naţională de disciplină hotăreşte 
menţinerea sancţiunii disciplinare 
aplicată de Comisia teritorială de 
disciplină efectele sancţiunii încep de 
la data rămânerii definitive a 
hotărârii Comisiei naţionale de 
disciplină. 
 (9) Împotriva hotărârii Comisiei 
naţionale de disciplină, prin care s-a 
aplicat o sancţiune disciplinară 
prevăzută la alin. (2), se poate 
formula plângere la judecătoria în a 
cărei rază teritorială se află domiciliul 
petentului, în termen de 30 de zile de 
la data comunicării hotărârii.  
 (10) Pe durata rezolvării 
plângerii în instanţa de judecată 
sancţiunea disciplinară aplicată de 
Comisia naţională de disciplină  se 
suspendă şi nu produce efecte.  
 (11) Hotărârea instanţei de 
judecată care s-a pronunţat asupra 
plângerii se poate ataca cu recurs. 
 (12) În cazul în care instanţa 
de judecată hotăreşte menţinerea 
sancţiunii disciplinare aplicată de 
Comisia naţională de disciplină 
efectele sancţiunii încep de la data 
rămânerii definitive, irevocabile şi 
executorii a hotărârii a instanţei de 
judecată. 
 (13) În condiţiile nesesizării 

teritorială de disciplină  se suspendă şi nu 
produce efecte.  
 
 (9) În cazul în care Comisia 
naţională de disciplină hotărăşte 
menţinerea sancţiunii disciplinare aplicată 
de Comisia teritorială de disciplină,  
sancţiunea se aplică de la data rămânerii 
definitive a hotărârii Comisiei naţionale de 
disciplină. 
  
 (10) Împotriva hotărârii Comisiei 
naţionale de disciplină, prin care s-a aplicat 
o sancţiune disciplinară prevăzută la alin. 
(3), se poate formula plângere la 
judecătoria în a cărei rază teritorială se află 
domiciliul petentului, în termen de 30 de 
zile de la data comunicării hotărârii.  
 
 (11) Pe durata rezolvării plângerii în 
instanţa de judecată, sancţiunea 
disciplinară aplicată de Comisia naţională 
de disciplină  se suspendă şi nu produce 
efecte.  
 (12) Hotărârea instanţei de judecată 
care s-a pronunţat asupra plângerii se 
poate ataca cu recurs. 
 (13) În cazul în care instanţa de 
judecată hotăreşte menţinerea sancţiunii 
disciplinare aplicată de Comisia naţională 
de disciplină, efectele sancţiunii se aplică 
de la data rămânerii definitive şi executorii 
a hotărârii instanţei de judecată. 

 
 
 (14) În condiţiile nesesizării faptelor 
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faptelor de indisciplină comise şi 
neînceperii procedurii de judecare a 
acestora, aplicarea sancţiunilor se 
prescrie în termen de 2 ani de la 
săvârşirea faptelor. 

de indisciplină comise şi neînceperii 
procedurii de judecare a acestora, 
aplicarea sancţiunilor se prescrie în termen 
de 2 ani de la săvârşirea faptelor. 

(15) Hotărârea comisiei de 
disciplină, precum şi hotărârea 
judecătorească definitivă se comunică 
şi ANCPI. 

 
52.  Art. 35.  - (1) Comisiile de 

disciplină ale Ordinului, organe cu 
activitate jurisdicţională,  vor fi 
alcătuite din câte 5 geodezi autorizaţi 
cu drept de semnătură, cu minimum 
10 ani de stagiu profesional şi se aleg 
din 4 în 4 ani prin vot secret de 
Conferinţa naţională a Ordinului, 
respectiv de conferinţele filialelor 
teritoriale. 
 (2) Fiecare comisie de 
disciplină alege un preşedinte al 
comisiei din rândul membrilor săi, cu 
votul majorităţii membrilor. 
 (4) Hotărârile comisiilor de 
disciplină se adoptă cu votul 
majorităţii membrilor. 
 (5) Procedura judecării 
abaterilor se stabileşte prin 
Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Ordinului şi de 
exercitare a profesiei de geodez, 
aprobat de Conferinţa naţională. 

Art.39. - (1) Comisiile de disciplină 
sunt alcătuite din 5 specialişti cu reputaţie 
recunoscută în domeniile prevăzute la art. 
2 alin. (1), cu minimum 10 ani de 
experienţă profesională şi se aleg din 4 în 4 
ani prin vot secret de Conferinţa naţională 
a Ordinului, respectiv de conferinţele 
filialelor teritoriale. Cazurile de 
incompatibilitate şi recuzare prevăzute de 
Codul de procedură civilă sunt aplicabile 
membrilor comisiilor de disciplină”. 

Organele cu activitate 
jurisdicţională sunt prevăzute 
în mod expres de Constituţie, 
astfel încât a fost eliminată din 
text prevederea referitoare la 
activitatea jurisdicţională a 
comisiilor de disciplină. 
Termenul de „geodez” a fost 
înlocuit cu „specialist cu 
reputaţie recunoscută în 
domeniile prevăzute la art. 2 
alin. (1)” pentru a permite 
accesul în comisia de disciplină 
a unor personalităţi din 
domeniul universitar de 
specialitate, care nu au 
calitatea de geodez cu drept 
de semnătură. În vederea 
asigurării imparţialităţii 
membrilor comisiilor de 
disciplină, s-a prevăzut 
aplicabilitatea pentru membrii 
comisiilor de disciplină a 
cazurilor de incompatibilitate şi 
recuzare prevăzute de Codul 
de procedură civilă. 
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53.  Art. 36. - După un an de la 
aplicarea deciziei de retragere a 
dreptului de semnătură sau a calităţii 
de membru al Ordinului, geodezul în 
cauză poate cere Colegiului director 
al Ordinului reexaminarea deciziei. În 
caz de respingere a cererii, o nouă 
cerere va putea fi făcută numai după 
un  an. 
 

Se elimină. Sancţiunile prevăzute la 
art. 34, alin. 3, lit. c) şi d) au 
caracter temporar determinat, 
iar sancţiunea prevăzută la lit. 
e) este stabiltă de o instanţă 
judecătorească definitiv şi 
irevocabil. 

54.  Art. 37. - În cazul în care o 
instanţă judecătorească pronunţă o 
hotărâre, rămasă definitivă, 
irevocabilă şi executorie, privind 
condamnarea penală a unui geodez 
cu drept de semnătură pentru fapte 
penale legate de exercitarea profesiei 
de geodez sau aplică sancţiunea 
complementară a interdicţiei de 
exercitare a  profesiei de geodez, o 
copie de pe dispozitivul hotărârii 
rămasă definivă, irevocabilă şi 
executorie va fi comunicată 
Ordinului, care va opera radierea 
geodezului din Registrul Naţional al 
Geodezilor. 
 

Art. 40. - În cazul în care instanţele 
judecătoreşti pronunţă hotărâri definitive 
de condamnare a unui geodez cu drept de 
semnătură, pentru fapte penale legate de 
exercitarea profesiei sau aplică sancţiunea 
complementară a interdicţiei de exercitare 
a acestei profesii, o copie de pe dispozitivul 
hotărârii  se comunică Ordinului, care va 
opera radierea geodezului din registrul 
naţional al geodezilor”. 

 
Propunem introducerea, după art. 

37, a unui nou articol 371, cu următorul 
cuprins: 

 

Textul a fost modificat 
având în vedere că potrivit 
legislaţiei în vigoare, în 
materie penală nu se emit 
hotărâri irevocabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

55.  Art.41. - (1) Dispoziţiile prezentului 
capitol se aplică şi persoanelor juridice 
înscrise în Registrul Naţional al Geodezilor. 

(2) Sancţiunile care pot fi aplicate 
persoanelor juridice sunt: 

a) suspendarea certificatului de 
conformitate pe o perioadă de 6 luni; 

b) retragerea certificatului de 
conformitate pentru un an de zile; 

Propunerea este 
justificată de necesitatea 
reglementării regimului 
sancţionator aplicabil 
persoanele juridice care 
execută lucrări de specialitate, 
în vederea corelării textului cu 
prevederile referitoare la 
emiterea certificatului de 
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c) retragerea definitivă a certificatului 
de conformitate în caz de schimbare a 
obiectului de activitate, lichidare, dizolvare 
sau condamnare penală. 

 

conformitate pentru 
persoanele juridice. 

 

56.  Art. 38. - (1) Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, prin 
Agenţia Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, exercită 
controlul activităţii membrilor 
Ordinului, potrivit prevederilor legale 
în vigoare. 
 (2) Controlul priveşte, în 
principal, respectarea legilor în 
activitatea profesională a geodezului, 
conduita geodezului în îndeplinirea 
atribuţiilor sale, ţinerea corectă a 
registrelor, precum şi orice alte 
deficienţe apărute în exercitarea 
profesiei de geodez. Directorul 
general al Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
poate sesiza structurile de conducere 
ale Ordinului sau ale filialelor 
teritoriale şi poate cere informări 
privind activitatea unor geodezi, 
după caz. 
 (3) Abaterile disciplinare 
constatate prin actele de control vor 
fi sesizate structurilor de conducere 
ale Ordinului sau ale filialelor 
teritoriale, pentru luarea măsurilor 
corespunzătoare sau pentru aplicarea 
sancţiunii disciplinare, după caz. 
 (4) Structurile de conducere 
ale Ordinului vor comunica 

 Art.42. - (1) Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, exercită controlul activităţii 
membrilor Ordinului, potrivit prevederilor 
legale în vigoare. 
 
 
 (2) Controlul priveşte, în principal, 
respectarea legilor în activitatea 
profesională a geodezului, conduita 
geodezului în îndeplinirea atribuţiilor sale, 
ţinerea corectă a registrelor, precum şi 
orice alte deficienţe apărute în exercitarea 
profesiei de geodez. Directorul general al 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară poate sesiza 
structurile de conducere ale Ordinului sau 
ale filialelor teritoriale şi poate cere 
informări privind activitatea unor geodezi, 
după caz. 
 
 
 (3) Abaterile disciplinare constatate 
prin actele de control vor fi sesizate 
structurilor de conducere ale Ordinului sau 
ale filialelor teritoriale, pentru luarea 
măsurilor corespunzătoare sau pentru 
aplicarea sancţiunii disciplinare, după caz. 

 
 (4) Structurile de conducere ale 
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directorului general al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară măsurile luate sau 
sancţiunea aplicată, după caz.  

Ordinului vor comunica directorului general 
al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară măsurile luate sau 
sancţiunea aplicată, după caz. 

 
(5) Dispoziţiile alin. (1) – (4) 

sunt aplicabile şi în cazul persoanelor 
juridice care au obţinut certificatul de 
conformitate. 

 
 (6) Agenţia Naţională de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
exercită controlul tuturor persoanelor 
fizice şi juridice care desfăşoară 
activităţi pe teritoriul României în 
domeniul cadastrului, geodeziei şi 
cartografiei şi aplică sancţiunile 
prevăzute de Legea cadastrului şi 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările ulterioare, 
prin împuterniciţii săi. 
 

 
 
 
 

Corelrea textului cu 
prevederile referitoare la 
emiterea certificatului de 
conformitate pentru 
persoanele juridice. 
Potrivit          Legii nr. 7/1996, 
unica autoritate în domeniul 
de specialitate este Agenţia 
Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară, care 
exercită controlul 
contravenţional al tuturor 
persoanelor fizice şi juridice 
care desfăşoară activităţi pe 
teritoriul României în domeniul 
cadastrului, geodeziei şi 
cartografiei. 
 

57. CAPITOLUL IV 
Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 

 CAPITOLUL V 
Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 

 

58.   Art. 39. – (1) Odată cu 
depunerea cererii pentru autorizarea 
dreptului de semnătură, geodezul va 
declara sediul pentru exercitarea 
profesiei, care va fi înscris în 
Registrul Naţional al Geodezilor, şi a 
cărui locaţie va putea fi comunicată 
persoanelor interesate. 
 (2) Persoanele înscrise în 
Registrul Naţional al Geodezilor sunt 
obligate să ţină registre specifice 

Se elimină. 
 

Corelare cu modificările 
propuse. 
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exercitării profesiei. 
 

59.   Art. 40. - În vederea protejării 
dreptului de autor, membrii Ordinului 
pot cere înregistrarea studiilor, 
planurilor şi proiectelor elaborate 
într-o evidenţă specială la Ordin, 
primind astfel dată certă. 

Se elimină. Potrivit art. 68 alin. (1) din 
Legea nr. 7/1996, informaţiile 
referitoare la reţeaua 
geodezică naţională, hărţile 
oficiale, cadastrul general şi 
publicitatea imobiliară sunt 
informaţii publice şi reprezintă 
bun proprietate publică a 
statului şi sunt în 
administrarea Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară prin 
unităţile subordonate. 
 

60.  Art. 41 - (1) Persoanele 
juridice vor putea executa lucrări în 
domeniul geodeziei prin îndeplinirea 
următoarelor condiţii: 
 a) au înregistrat ca obiect 
principal de activitate, conform 
Codului CAEN (CVP), lucrări din 
domeniul geodeziei; 
 b) dovedesc prin documente 
valabile că persoana juridică are cel 
puţin un geodez cu drept de 
semnătură în calitate de 
administrator, asociat sau angajat cu 
contract de muncă pe durată 
nedeterminată; 
 (2) Ordinul va emite un 
certificat de conformitate, ale cărui 
formă şi conţinut vor fi stabilite prin 
decizie a Colegiului director. 
 

Se elimină. Rextul a fost preluat în 
modificările propuse.  
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61.  Art. 42. – În termen de 60 de 
zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, Ordinul va adopta 
Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Ordinului Geodezilor 
din România şi de exercitare a 
profesiei de geodez şi Codul 
deontologic al profesiei de geodez, 
care vor fi publicate în Monitorul 
Oficial al României, Partea I.      

Art. 43. - (1) În termen de 90 de 
zile de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, Ordinul adoptă, cu avizul Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, în condiţiile prevăzute la art.29 
alin.(1) lit.a), Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Ordinului 
Geodezilor din România şi de exercitare a 
profesiei de geodez, Codul deontologic al 
profesiei de geodez geodez şi 
Regulamentul-cadru pentru filialele 
teritoriale, care se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

(2) În termen de 90 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, 
Agenţia Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară va pune la 
dispoziţia Ordinului, în condiţiile legii, 
bazele de date privind persoanele 
fizice şi persoanele juridice autorizate 
să efectueze lucrări de specialitate din 
domeniile cadastrului, geodeziei şi 
cartografiei. 

Termenul de 90 de zile a fost 
introdus pentru a permite 
organizarea structurilor de 
conducere ale Ordinului, în 
vederea elaborării legislaţiei 
secundare emise în aplicarea 
acestei legi.  

 
 
 
 
 
 

Text necesar pentru a stabili 
cadrul legal în care Agenţia 
Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară pune la 
dispoziţia Ordinului datele 
privind persoanele fizice şi 
persoanele juridice autorizate 
să efectueze lucrări de 
specialitate din domeniile 
cadastrului, geodeziei şi 
cartografiei. 
 

62.  Art. 43. - (1) Geodezii cu 
drept de semnătură dobândit în 
condiţiile prezentei legi, care au 
calitatea de funcţionar public sau 
personal contractual într-o instituţie 
publică,  pot executa lucrări din 
domeniul geodeziei numai în 
interesul instituţiei publice în care 
este încadrat. 
 (2) Geodezii angajaţi în 
structura Agenţiei Naţionale de 

Art. 44. - (1) Geodezii cu drept de 
semnătură dobândit în condiţiile prezentei 
legi, care au calitatea de funcţionar public 
sau personal contractual într-o instituţie 
publică,  pot executa lucrări din domeniile 
prevăzute la art. 2, alin. (1) numai în 
interesul instituţiei publice în care sunt 
încadraţi. 
           (2) Specialiştii cu studii în 
domeniile prevăzute la art. 2, alin. (1), 
angajaţi în structurile administraţiei 

Este necesară corelarea cu art. 
2, alin.(1).  
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Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi a 
unităţilor subordonate nu pot executa 
lucrări din domeniul geodeziei în 
nume propriu.       
 

publice, nu pot executa lucrări de 
specialitate în nume propriu, ci doar în 
interesul instituţiei în care sunt încadraţi” 

63.  Art. 44. – Geodezii care au 
obţinut dreptul de semnătură, 
potrivit prevederilor Legii privind 
organizarea şi exercitarea profesiei 
de geodez nr. 16/2007, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
îşi păstrează dreptul de semnătură şi 
după intrarea în vigoare a prezentei 
legi şi fac parte de drept din Ordinul 
Geodezilor din România înfiinţat 
potrivit prevederilor prezentei legi.  
 

Art.44. devine art.45. 
 

 

64.  Art. 45 – Ordinul Geodezilor 
din România, înfiinţat potrivit 
prevederilor prezentei legi,  continuă 
personalitatea juridică a Ordinului 
Geodezilor din România cu filialele 
sale teritoriale, care au fost înfiinţate 
şi au funcţionat potrivit prevederilor 
Legii privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de geodez nr. 
16/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

           Art. 46. – Ordinul Geodezilor din 
România şi filialele sale teritoriale înfiinţate 
potrivit prevederilor prezentei legi,  
continuă  personalitatea juridică şi preiau 
patrimoniile  Ordinului Geodezilor din 
România şi, respectiv, ale filialelor sale 
teritoriale care au fost înfiinţate şi au 
funcţionat potrivit prevederilor Legii privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de 
geodez nr. 16/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Se impune continuitatea 
personalităţilor juridice şi 
patrimoniilor  Ordinului 
Geodezilor din România şi 
filialelor sale teritoriale 
înfiinţate în temeiul Legii nr. 
16/2007 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de 
geodez, întrucât această lege 
a fost declarată 
neconstituţională prin Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 
1150/2008 numai în ceea ce 
priveşte caracterul de lege 
organică, dar nu a fost 
abrogată. 
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65.  Art. 46. - La data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se abrogă: 
 a)  art. 4, lit d) şi art. 63, alin. 
(2) din Legea cadastrului şi 
publicităţii imobiliare nr.7/1996, cu 
modificările ulterioare; 
 b) Legea nr. 217/2007 pentru 
stabilirea criteriilor de bază a taxelor 
şi tarifelor aferente elaborării, 
analizei şi verificării documentaţiilor 
cadastrale pentru înscrierea în cartea 
funciară a terenurilor agricole, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea 
I, nr. 454 din 5 iulie 2007; 
 c) Ordonanţa Guvernului nr. 
10/2000 privind desfăşurarea 
activităţii de realizare şi de verificare 
a lucrărilor de specialitate din 
domeniile cadastrului, geodeziei şi 
cartografiei de către persoanele fizice 
şi juridice autorizate pe teritoriul 
României, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 26 din 25 
ianuarie 2000, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 795/2001 publicată in 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 
21 ianuarie 2002; 
 d) Ordinul ministrului 
administraţiei publice nr. 538/2001 
pentru aprobarea Regulamentului 
privind autorizarea persoanelor fizice 
şi juridice care pot să realizeze şi să 
verifice lucrări de specialitate în 
domeniile cadastrului, geodeziei şi 
cartografiei pe teritoriul României, 
publicat în Monitorul Oficial, Partea I 

  Art. 47. - La data intrării în 
vigoare a prezentei legi, se abrogă: 
            a) Legea nr. 16/2007 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de 
geodez, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 b)  Legea nr. 217/2007 pentru 
stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi 
tarifelor aferente elaborării, analizei şi 
verificării documentaţiilor cadastrale pentru 
înscrierea în cartea funciară a terenurilor 
agricole, publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 454 din 5 iulie 2007; 
  
          c)  art. 63, alin. (2) din Legea 
cadastrului şi publicităţii imobiliare 
nr.7/1996, cu modificările ulterioare; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 d) Ordonanţa Guvernului nr. 10/2000 
privind desfăşurarea activităţii de realizare 
şi de verificare a lucrărilor de specialitate 
din domeniile cadastrului, geodeziei şi 
cartografiei de către persoanele fizice şi 
juridice autorizate pe teritoriul României, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 
26 din 25 ianuarie 2000, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 795/2001 
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nr. 686 din 30 octombrie 2001, cu 
completările ulterioare; 
 e) Ordinul ministrului 
administraţiei publice şi ministrului 
justiţiei nr. 58 din 5 martie 2002/574 
din 13 martie 2002 pentru aprobarea 
onorariilor minime şi maxime 
corespunzătoare activităţilor de 
specialitate desfăşurate de persoane 
fizice şi juridice autorizate în scopul 
efectuării înscrierilor cu caracter 
nedefinitiv în cărţile funciare, publicat 
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 264 
din 19 aprilie 2002; 
 
 
 f) orice alte dispoziţii contrare 
prezentei legi.  

publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 
39 din 21 ianuarie 2002; 

e) Ordinul directorului general al 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară nr. 107/2010 pentru 
aprobarea Regulamentului privind 
autorizarea sau recunoaşterea autorizării 
persoanelor fizice şi juridice române, ale 
unui alt stat membru al Uniunii Europene 
sau ale unui stat care aparţine Spaţiului 
Economic European în vederea realizării şi 
verificării lucrărilor de specialitate în 
domeniul cadastrului, al geodeziei şi al 
cartografiei pe teritoriul României, publicat 
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 231 din 13 
aprilie 2010;” 
 f) Ordinul ministrului administraţiei 
publice şi ministrului justiţiei nr. 58 din 5 
martie 2002/574 din 13 martie 2002 
pentru aprobarea onorariilor minime şi 
maxime corespunzătoare activităţilor de 
specialitate desfăşurate de persoane fizice 
şi juridice autorizate în scopul efectuării 
înscrierilor cu caracter nedefinitiv în cărţile 
funciare, publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 264 din 19 aprilie 2002; 
 g) orice alte dispoziţii contrare 
prezentei legi. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precizăm că Ordinul ministrului 
administraţiei publice nr. 
538/2001 pentru aprobarea 
Regulamentului privind 
autorizarea persoanelor fizice 
şi juridice care pot să realizeze 
şi să verifice lucrări de 
specialitate în domeniile 
cadastrului, geodeziei şi 
cartografiei pe teritoriul 
României, cu completările 
ulterioare, şi-a încetat 
aplicabilitatea ca efect al 
intrării în vigoare a Ordinului 
ministrului administraţiei şi 
internelor nr. 81/2010 privind 
abrogarea unor acte 
normative. 

 
66.  Art. 48. – Art. 4 lit. d) din Legea Modificarea art. 4 lit. d) 
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cadastrului şi a publicităţii imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările ulterioare, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 „d) autorizează persoanele 
fizice care au calitatea de funcţionar 
public sau personal contractual într-o 
instituţie publică să execute în 
interesul instituţiei publice în care 
sunt încadrate, lucrări din domeniile 
cadastrului, geodeziei şi cartografiei, 
în condiţiile stabilite printr-un 
regulament aprobat prin ordin cu 
caracter normativ al directorului 
general, în termen de 90 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi”. 

din Legea nr. 7/1996 este 
necesară pentru a veni în 
sprijinul instituţiilor publice cu 
atribuţii în domeniul specific 
(ex.: primării).  Persoanele 
fizice încadrate într-o instituţie 
publică, care pot să execute în 
interesul acesteia lucrări din 
domeniile cadastrului, 
geodeziei şi cartografiei, 
urmează să fie autorizate de 
către ANCPI în condiţiile 
stabilite printr-un regulament 
aprobat prin ordin cu caracter 
normativ al directorului 
general. 
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