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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 juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de geodez şi înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România, trimisă cu adresa nr. Pl-x 505 
din 9 noiembrie  2010 şi  înregistrat cu nr. 31/871 din 9 noiembrie 2010. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă, în şedinţa din 15 septembrie 2010. 
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin.(9) pct. 1 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor  este  Cameră decizională.  
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare exercitarea profesiei de geodez şi înfiinţarea Ordinului 

Geodezilor din România. 
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 198 din 8 martie 2010, a avizat favorabil propunerea legislativă, cu 

observaţii şi propuneri. 
Consiliul Concurenţei, prin adresa nr. 632 din 23 martie 2010, susţine iniţiativa legislativă. 



 2

Comisia pentru administraţie publică şi echilibru ecologic, prin adresa nr. 26/1642 a avizat, cu 
amendamente, iniţiativa legislativă. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 4218 din 6 mai 2010, susţine adoptarea iniţiativei 
legislative, cu menţiunea însuşirii observaţiilor şi propunerilor formulate. 

Cu adresa nr. 6269 din 15 octombrie 2012, Guvernul a transmis un nou punct de vedere, cu amendamente, 
prin care susţine adoptarea propunerii legislative. 
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au 
examinat propunerea legislativă, expunerea de motive şi documentele care o însoţesc, în şedinţa din  30 octombrie 
2012.  
          La dezbateri au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 23 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 

La lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitat, dl. Marcel Grigore, director general adjunct în cadrul 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Raportul de  adoptare a propunerii legislative privind organizarea 
şi exercitarea profesiei de geodez şi înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România , cu amendamentele admise, astfel 
cum sunt redate în Anexa I la prezentul Raport. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa II care face parte 
integrantă din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE,                                                          SECRETAR, 
                         Florin IORDACHE                                                       Gabriel ANDRONACHE 

 
 
 
 
Consilier, Iuliana Fuiore 
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Pl x 505/2010 
                                               

ANEXA I 
Amendamente Admise 

 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. 
L E G E A  

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

 

L E G E A  

privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
geodez şi înfiinţarea Colegiului Geodezilor din 

România 
Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

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, 
precum şi înfiinţarea Colegiului Geodezilor 
din România, denumit în continuare Colegiu, 
ca uniune profesională a persoanelor fizice 
autorizate să execute lucrări de specialitate 
în domeniile geodeziei, cadastrului şi 
cartografiei, organizaţie nonprofit, cu 
personalitate juridică de drept privat, apolitică, 
de interes public, cu patrimoniu propriu, 
autonomă şi independentă.     
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

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 legale în vigoare. 

Art. 2. - (1) Geodezul este specialistul pregătit în 
efectuarea lucrărilor de geodezie, topografie, 
fotogrammetrie, teledetecţie, cadastru, cartografie 
şi sisteme informaţionale specifice domeniului de 
activitate, potrivit reglementărilor legale în 
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vigoare. 
 

Autor: Consiliul Legislativ  
5. (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. 

(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 autorizat conform legii. 
  
Autor – deputat Ciprian Nica şi Bogdan Ciucă 

- exercitarea acestei profesii cu 
statut de profesie liberală poate fi 
exercitată numai de către 
specialiştii care îndeplinesc toate 
cerinţele legale în acest sens 

6. (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. 

(3) Practica geodeziei este o activitate complexă şi 
de furnizare de servicii specifice domeniului de 
activitate,  care se realizează prin proiecte, studii, 
teme şi programe de cercetare, documentaţii, 
lucrări tehnice, relevee şi alte asemenea activităţi. 
 

Autor: Bogdan Ciuca si Ciprian Nica 

 

7. 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  

8. 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, recunoscută de statul 
român, în domeniile prevăzute la art. 2 alin.(1) 
denumite în continuare geodezi. 
 

Autor: deputat UNPR  Claudiu Ţaga, Comisia 
pentru administraţie publică 

 

- modificarea este necesară 
întrucât domeniile în care se 
exercită profesia de geodez sunt 
prevăzute la art. 2 alin. (1) 

9. (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. 

(2) Geodezii absolvenţi, cu diplomă de studii 
superioare de lungă sau de scurtă durată în 
domeniile prevăzute la art. 2 alin (1), 
recunoscută de statul român, vor efectua un 
stagiu profesional cu durata de 2 ani. 
 

- pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă 
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Autor: deputat Claudiu Ţaga   
 

10.   (3) Stagiul profesional prevăzut la alin. (2) 
poate fi efectuat într-o instituţie publică în 
domeniu sau în cadrul unei instituţii private 
de profil, sub îndrumarea unui geodez 
autorizat.  
 
(4) Geodezul stagiar poate efectua lucrări 
proprii, al căror grad de dificultate va fi 
stabilit prin Regulamentul de autorizare şi 
examinare, care vor fi verificate şi avizate 
de un geodez autorizat. 
  
(5) Persoanele prevăzute la alin. (1), care au 
efectuat stagiul conform prevederilor alin. 
(2)-(4), pot dobândi calitatea de geodez 
autorizat după promovarea examenului 
organizat de Colegiu. 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

11. (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. 

Art. 5 – (1) 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 în domeniul 
geodeziei, de persoane cu studii postliceale sau 
liceale de specialitate în domeniul geodeziei, 
precum şi de persoane care deţin diplome de studii 
echivalate prin acte emise de autorităţi ale Statului 
Român. 
 

Autor: deputat UNPR  Claudiu Ţaga şi Comisia 
pentru administraţie publică 

- 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; 
 

12. (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 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot solicita 
Colegiului autorizarea dacă au o experienţă 
profesională de 3 ani în domeniile prevăzute 
la art. 2 alin. (1) şi după promovarea 

 
- modificarea este necesară întrucât 
domeniile în care se exercită 
profesia de geodez sunt prevăzute  la 
art. 2 alin. (1). Condiţia experienţei 
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de Ordin, pe baza unui dosar de autorizare cu conţinutul 
prevăzut la art. 8. 

examenului organizat de Colegiu.  
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 
 

 

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;  
 

13. (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. 

Art. 6 - Persoanele fizice care au obţinut 
certificatele de autorizare potrivit legii, 
emise de către Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 
denumită în continuare ANCPI şi de către 
Oficiile de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, denumite în continuare OCPI, 
anterior intrării în vigoare a prezentei legi, 
vor fi înscrise în Registrul naţional al 
geodezilor fără plata unei taxe şi fără 
examen, la cerere. 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 
- 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 
exercitare a profesiei, la cerere, 
conform categoriilor de 
autorizare deţinute la momentul 
depunerii cererii, fără susţinerea 
unui concurs sau examen; 
 

14.  Art. 7 – (1) Până la înscrierea în Registrul 
naţional al geodezilor, persoanele prevăzute 
la art. 6 pot executa lucrări de specialitate 
conform certificatului de autorizare emis de 
către ANCPI sau OCPI.  
 
(2) Cererea adresată Colegiului, pentru 
înscrierea în Registrul naţional al 
geodezilor, se face în termen de un an de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, sub 
sancţiunea pierderii dreptului de a profesa. 
 
(3) Persoanele fizice autorizate care solicită 
radierea din Registrul naţional al geodezilor 
adresează Colegiului o cerere în acest sens. 
 

- s-a introdus din necesitatea 

stabilirii 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. 
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Autor: deputat Claudiu Ţaga 
15. 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 cetăţeni ai 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. 

Se elimină 
 

se regăseşte in art. 24 alin. 1 

16. (2) Cetăţenii statelor menţionate la alin. (1) au 
dreptul la utilizarea titlului lor legal academic şi, unde 
este cazul, la abrevierea folosită în statul de 
provenienţă, în limba acelui stat. 

 
Se elimină 

 

17. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot 
dobândi dreptul de semnătură în aceleaşi condiţii ca şi 
cetăţenii români. 

Se elimină 
 

Autor: Consiliul Legislativ 

 

18. Capitolul II 
Exercitarea profesiei de geodez 

 
CAPITOLUL II 

Exercitarea profesiei de geodez 

 

19. Secţiunea I 
Dobândirea şi exercitarea dreptului de semnătură 

 
Secţiunea 1 

Exercitarea dreptului de a realiza lucrări de 
specialitate 
 

Autor: ANCPI, deputat Claudiu Ţaga 

 

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

Art. 8. – Profesia de geodez se poate exercita, în 
sectorul privat ca profesie liberală sau salariat în 
interiorul profesiei. 
 
Autor – deputat Daniel Buda si deputat Ruxandra 

Jipa 

 

21. 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. 

Art. 9. - (1) Dreptul de a realiza lucrări  de 
specialitate implică asumarea de către 
geodezul autorizat a responsabilităţii 
profesionale faţă de beneficiar, cu respectarea 
prevederilor legale. 
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Autor: deputat Claudiu Ţaga 
22. (2) Dreptul de semnătură se exercită olograf, 

însoţit de aplicarea ştampilei care cuprinde
numele, prenumele şi numărul de înregistrare în 
Registrul Naţional al Geodezilor. 

 (2) Lucrările de specialitate realizate se 
atestă prin semnătură olografă, însoţită de 
ştampilă, care cuprinde numele, prenumele, 
denumirea Colegiului, numărul de 
înregistrare în Registrul naţional al geodezilor 
şi categoria autorizată. 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

23. (3) Lucrările colective vor fi însoţite de lista 
geodezilor care au contribuit la elaborarea lor. 

 (3) Lucrările colective vor cuprinde lista şi 
semnătura geodezilor care au contribuit la 
realizarea lor. 
 

Autor: ANCPI, deputat Claudiu Ţaga 

 

24. (4) Exercitarea dreptului de semnătură implică 
independenţa în luarea deciziilor cu caracter
profesional. 

Se elimină 
Autor:ANCPI,  deputat Claudiu Ţaga 

 

25. Art. 8. - (1) Geodezul dobândeşte drept de 
semnătură, acordat de către Ordin, dacă îndeplineşte 
condiţiile de stagiu profesional şi de onorabilitate. 

Se elimină 
Autor: ANCPI, deputat Claudiu Ţaga 

 

26. (2) Dobândirea dreptului de semnătură atrage, 
din oficiu, înscrierea acestuia în Registrul Naţional al 
Geodezilor. 

Se elimină 
Autor: ANCPI, deputat Claudiu Ţaga 

 

27. (3) Condiţia de onorabilitate prevăzută la alin. (1) 
se consideră a fi îndeplinită dacă: 

Se elimină 
Autor: ANCPI, deputat Claudiu Ţaga 

 

28. 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; 

Se elimină 
Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

29. 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. 

Se elimină 
Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

30. c) geodezului solicitant al dreptului de 
semnătură nu i-a fost interzisă, definitiv sau temporar, 

Se elimină 
Autor: deputat Claudiu Ţaga 
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exercitarea profesiei prin hotărâre judecătorească 
definitivă, ca pedeapsă complementară pentru 
săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu exercitarea 
profesiei; 

31. (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 persoanele prevăzute 
la art. 5, dovada efectuării stagiului profesional şi lista 
lucrărilor efectuate sau la care a colaborat. 

Art. 10- (1) În vederea obţinerii autorizării, 
geodezul va depune la Colegiu o cerere 
însoţită de documentele necesare autorizării, 
stabilite prin Regulamentul de autorizare şi 
examinare. 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 
 

- modificarea este necesară 
întrucât Ordinul Geodezilor din 
România acordă dreptul de 
semnătură, nu autorizează în 
vederea executării lucrărilor de 
specialitate. 

32.  (2) Odată cu depunerea cererii, geodezul va 
declara sediul profesional şi forma de 
exercitare a profesiei, care vor fi înscrise în 
Registrul naţional al geodezilor şi vor fi 
publicate pe pagina de internet a Colegiului. 
 
(3) Geodezul autorizat căruia i s-a retras 
dreptul de exercitare a profesiei, în urma unei 
condamnări penale, poate solicita reautorizarea 
după 2 ani de la executarea pedepsei. 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

33. (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. 

Art. 11 - Procedura de acordare a autorizării 
trebuie finalizată în termen de 30 de zile de la data 
depunerii dosarului complet. 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

34. 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 
 

Autor: Comisia pentru administraţie publică 

 

35. Art. 10. - (1) In vederea dobândirii dreptului 
de semnătură, geodezul absolvent îşi poate 
desfăşura activitatea profesională ca stagiar pe o 

 
Se elimină 
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durată de 2 ani, în baza unui 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 

Autor – Comisia juridică 

36. 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 – (1) Exercitarea dreptului de a realiza 
lucrări de specialitate, potrivit prezentei legi, este 
incompatibilă cu situaţiile în care geodezul 
îndeplineşte, pentru aceeaşi lucrare, funcţia de 
verificator, de expert judiciar sau extrajudiciar.  
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

37.  (2) Incompatibilitatea operează şi pentru 
personalul contractual din cadrul instituţiei sau 
autorităţii publice implicate în procesul de 
avizare sau de recepţie a lucrărilor din 
domeniul geodeziei. 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

38. 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, Colegiul poate retrage 
geodezului autorizarea. 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

39. Secţiunea a 2 – a 
Forme de exercitare a profesiei de geodez şi a 

dreptului de semnătură 

Secţiunea a 2 – a 
 Forme de exercitare a profesiei de geodez 
 

Autor: deputat  Claudiu Ţaga 

 

40. 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 

Art. 14. - (1) Geodezul îşi poate exercita 
profesia  liberală în cadrul unui birou 
individual sau al unei societăţi comerciale, 
potrivit legii. 
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constituite conform legii.  
Autor: deputat  Claudiu Ţaga 

41. (2) Birourile individuale se pot asocia conform 
prevederilor legale. 

Nemodificat  

42. (3) In cadrul biroului individual pot fi angajaţi 
geodezi stagiari şi personal auxiliar, conform
prevederilor legislaţiei muncii. 

(3) In cadrul biroului individual pot fi angajaţi 
geodezi şi personal auxiliar, conform
prevederilor legislaţiei muncii. 
 

Autor - deputat PD L Daniel Buda 

 

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

Se elimină 

Autor –deputat Claudiu Ţaga 
 

 
 
 
 
 

44. SECŢIUNEA a 3 – a 
Drepturile şi obligaţiile geodezilor cu drept de 

semnătură 

Secţiunea a 3 – a 
Drepturile şi obligaţiile geodezilor 

 

Autor – deputat Claudiu Ţaga 

 

45. Art. 15. - Geodezul cu drept de semnătură are 
următoarele drepturi: 

Art. 15 - Geodezul autorizat, care a fost 
înscris în Registrul naţional al geodezilor are 
următoarele drepturi: 

Autor – deputat Claudiu Ţaga 

 

46. a) să elaboreze, să semneze şi să ştampileze 
documentele prevăzute la art. 2 alin. (3); 

a) să execute lucrări de specialitate, să le 
semneze şi să le ştampileze; 

Autor – deputat Claudiu Ţaga 

 

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

b) să beneficieze de onorariu pentru serviciile 
prestate beneficiarului, negociat în mod liber şi 
stabilit prin contract. 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

48. c) să introducă în contractul încheiat cu 
beneficiarul clauze privind protecţia dreptului de autor. 

Se elimină 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga şi Comisia pentru 
administraţie publică 

 
 

- se impune eliminarea lit. c), 
având în vedere că, potrivit  art. 
68 alin. (1) din Legea 
cadastrului şi publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996 
republicată, cu modificările 
ulterioare, informaţiile 
referitoare la reţeaua geodezică 
naţională, hărţile oficiale, 
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cadastrul general şi publicitatea 
imobiliară sunt informaţii 
publice  

49. Art. 16. - Geodezul cu drept de semnătură are 
următoarele obligaţii: 

Art. 16. - Geodezul autorizat, care a fost 
înscris în Registrul naţional al geodezilor, 
are următoarele obligaţii: 

Autor: deputat  Claudiu Ţaga 

 

50. a) să cunoască şi să respecte reglementările 
legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei 
de geodez; 

a) să cunoască şi să respecte reglementările 
legale în vigoare; 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

51.  
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; 

b) să respecte prevederile Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Colegiului, 
Codului deontologic şi Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a filialelor 
teritoriale; 
 
       Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

52. c) să facă cunoscută beneficiarului obligaţia de 
a obţine şi de a respecta avizele, acordurile şi 
autorizaţiile necesare, prevăzute de legislaţia în 
vigoare; 

c) să facă cunoscută beneficiarului obligaţia de 
a obţine şi respecta avizele, acordurile şi 
autorizaţiile necesare, prevăzute de 
reglementările legale în vigoare; 

Autor: deputat  Claudiu Ţaga 

 

53. d) să se preocupe de perfecţionarea calificării 
sale profesionale; 

d) Nemodificat  

54. 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; 

e) să îşi asume în realizarea şi verificarea 
lucrărilor de specialitate întreaga 
responsabilitate profesională faţă de beneficiar 
şi autorităţi, manifestând conştiinciozitate şi 
probitate profesională; 

Autor: deputat  Claudiu Ţaga 

 

55. f) să servească interesele beneficiarului în 
acord cu interesul public şi numai dacă acestea nu 
încalcă prevederile, procedurile şi reglementările 
legale. 

f) să servească interesele beneficiarului în 
acord cu interesul public, fără a încălca 
reglementările legale în vigoare. 
 

Autor: deputat  Claudiu Ţaga 

 

56.  g) să ţină registrele specifice profesiei, - completarea cu lit. g) – j), 
privitoare la obligaţia de a ţine 
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prevăzute în Regulamentul de autorizare şi 
examinare; 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

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. 
 

57.      h) să nu refuze în mod nejustificat 
executarea şi rectificarea lucrărilor de 
specialitate; 
 

Autor: deputat UNPR Claudiu Ţaga şi Comisia 
pentru administraţie publică 

 

58.  i) să încheie cu beneficiarul un 
contract în formă scrisă; 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

59.  j) să arhiveze în format analogic, avizat de 
către ANCPI şi OCPI, şi în format digital, 
un exemplar al lucrărilor efectuate şi al 
măsurătorilor brute, în formatul nativ al 
instrumentelor, pe o perioadă de 10 ani de 
la momentul livrării acestora. 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

60.  Art. 17 - (1)- Refuzul de a executa lucrări de Textul propus a fi 
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specialitate se motivează de către geodez şi 
se comunică în scris solicitantului şi filialei 
teritoriale a Colegiului, în termen de 5 zile.  
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

introdus este necesar, având în 

vedere că activitatea geodezului 

reprezintă un serviciu de interes 

public cu implicaţii tehnice, 

economice, sociale şi juridice. în 

acest sens, refuzul nejustificat de 

a executa lucrări constituie 

abatere disciplinară. 
 

61.  (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 Colegiului. 

Autor: Comisia pentru administraţie publică 

 

62. SECŢIUNEA a 4-a 
Suspendarea şi încetarea calităţii de membru al 

Ordinului. Radierea din Registrul Naţional al 
Geodezilor 

Secţiunea a 4-a 
Suspendarea şi încetarea calităţii de membru al 

Colegiului 
 

Autor –deputat Claudiu Ţaga 

 

63. Art. 17. (1) - Calitatea de membru al Ordinului se 
suspendă: 

Art. 18. (1) - Calitatea de membru al Colegiului se 
suspendă: 

Autor –deputat Claudiu Ţaga 

 

64. a) temporar, pe durată nedeterminată, la 
cererea geodezului cu drept de semnătură; 

 
a) temporar, la cererea geodezului; 
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Autor –deputat Claudiu Ţaga 
65. b) pe perioada în care geodezul cu drept de 

semnătură are calitatea de funcţionar public sau de 
personal contractual în cadrul unei autorităţi publice; 

b) în perioada în care geodezul are calitatea de 
funcţionar public sau personal contractual în cadrul 
unei instituţii publice; 

Autor – deputat Claudiu Ţaga 

 

66. c) după 6 luni, în caz de neplată fără 
justificare a cotizaţiei din anul precedent către 
Ordin, până la data achitării acesteia; 

c)după 6 luni, în caz de neplată a cotizaţiei, 
până la data achitării acesteia; 
 
Autor: deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

67.    d) cu titlu de sancţiune disciplinară, pe toata 
durata sancţiunii. 

d) pe toata durata aplicării sancţiunilor 
prevăzute la art. 40 alin. (3) lit. b) c) şi d). 
 

Autor: deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

68.        (2) Suspendarea calităţii de membru al Ordinului 
atrage şi suspendarea dreptului de semnătură pe durata 
existenţei cauzei de suspendare. 

 (2) Suspendarea calităţii de membru al Colegiului 
atrage şi suspendarea dreptului de a realiza lucrări 
de specialitate. 
 

Autor: deputat UNPR Claudiu Ţaga 

ANCPI 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. 
69. Art. 18 - (1) Calitatea de membru al Ordinului 

încetează: 
Art. 19 - (1) Calitatea de membru al Colegiului 
încetează: 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

70. a) dacă geodezul cu drept de semnătură 
renunţă în scris şi sub semnătură olografa la exerciţiul 
dreptului de semnătură; 

a) dacă geodezul renunţă în scris la acest drept; 
 

Autor: deputat UNPR Claudiu Ţaga 

 

71. 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 judecătorească definitivă, irevocabilă 
şi executorie. 

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

Autor: deputat UNPR Claudiu Ţaga 
 

-  Propunerea este justificată de 

faptul că potrivit legislaţiei în 

vigoare, în materie penală nu se 

emit hotărâri irevocabile. 
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72. (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 
Colegiului, prevăzută la alin. (1), atrage 
retragerea autorizării de către Colegiu şi 
radierea din Registrul naţional al geodezilor. 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

73.   
CAPITOLUL III 

 
Exercitarea profesiei de geodez în România 

de către cetăţeni ai altor state 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

74.  Art. 20 - (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 Colegiului, 
vor beneficia de dreptul de a fi autorizaţi şi 
de a fi înscrişi în Registrul naţional al 
geodezilor.  
 

Autor amendament – deputat Claudiu Ţaga 

 

75.  (2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) vor 
obţine autorizarea potrivit procedurii 
stabilite prin Regulamentul de autorizare şi 
examinare. Aceste persoane trebuie să 
respecte Codul deontologic al profesiei de 
geodez şi să se supună sancţiunilor 
disciplinare stabilite prin prezenta lege. 
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Autor amendament – deputat Claudiu Ţaga 
76.  (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au 

dreptul la utilizarea titlului lor legal 
academic şi, unde este cazul, la abrevierea 
folosită în statul de provenienţă, în limba 
acelui stat. 
 

Autor amendament – deputat Claudiu Ţaga 

 

77.   (4) 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. 

Autor amendament – deputat Claudiu Ţaga 

 

78.  Art. 21 -  Cetăţeni ai altor state, care nu au 
fost menţionate la art. 20 alin (1), pot 
exercita profesia în România conform 
convenţiilor încheiate de statul român cu 
statele respective. 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

79.  Art. 22 - (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 privind deţinerea 
titlului de geodez, vor fi autorizaţi să 
realizeze lucrări de specialitate în aceleaşi 
condiţii cu cetăţenii români. 
 
(2) Cetăţenii statelor prevăzute la alin. (1) 
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au dreptul la utilizarea titlului lor legal 
academic şi, unde este cazul, la abrevierea 
folosită în statul de provenienţă, în limba 
acelui stat. 
 

Autor amendament – deputat Claudiu Ţaga 
80. Capitolul III 

Ordinul Geodezilor din România 
 

Capitolul IV 
Colegiul  Geodezilor din România 

 
Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

81. SECŢIUNEA I 
Atribuţiile şi organizarea Ordinului 

Secţiunea 1 
Atribuţiile Colegiului 

 
Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

82. 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. 

Art. 23. -  Colegiul Geodezilor din România se 
înfiinţează în condiţiile prezentei legi şi are 
următoarele atribuţii: 
 

Autor: deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

83. (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 realizează în domeniul
geodeziei. 

a) organizează, coordonează, reprezintă, 
apără şi promovează interesele profesiei şi 
ale membrilor săi, pe plan naţional şi 
internaţional; 
 b) autorizează persoanele fizice care au 
absolvit studii în domeniu, la cerere, în 
condiţiile prezentei legi; 
c) urmăreşte exercitarea competentă a profesiei 
de geodez, respectarea şi aplicarea prevederilor 
Codului deontologic; 
d) adoptă reglementări şi norme interne şi 
întocmeşte proiecte de acte normative 
specifice, în vederea promovării ca iniţiativă 
legislativă de către ANCPI; 
e) efectuează înscrierea geodezilor autorizaţi în 
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Registrul naţional al geodezilor. 
 f) acordă titlul de membru de onoare al 
Colegiului unor personalităţi din domeniul 
profesiei, prin decizie a Comitetului director. 
Membrii de onoare care nu au calitatea de 
geodez autorizat nu pot executa lucrări de 
specialitate; 
 g) publică şi actualizează pe site-ul propriu 
lista persoanelor fizice autorizate, înscrise în 
Registrul naţional al geodezilor; 
h) organizează activităţi de perfecţionare 
profesională continuă; 
i) promovează şi stabileşte relaţii externe cu 
instituţii şi organizaţii din domeniu. 
 

Autor : deputat UNPR  Claudiu Ţaga 
84. (3) Ordinul are sediul central în municipiul 

Bucureşti şi este organizat cu filiale teritoriale. 
Se elimină 

Autor : deputat UNPR  Claudiu Ţaga 
 

85. (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. 

Se elimină 
Autor : deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

86. (5) Din Ordin fac parte toţi geodezii cu drept 
de semnătură. 

Se elimină 
Autor : deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

87.      (6) Prezenta lege nu limitează dreptul de liberă 
asociere a geodezilor la alte forme de
asociere profesională. 

Se elimină 
Autor : deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

88. (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. 

Se elimină 
Autor : deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

89. Art. 20. - Ordinul are următoarele atribuţii: Se elimină  
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Autor : deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

90. a) protejează, promovează şi controlează calitatea 
serviciilor efectuate; 

Se elimină 
Autor – deputat Claudiu Ţaga 

 

91. b) urmăreşte exercitarea calificată, competent 
şi calitativă a profesiei de geodez în respectul 
prevederilor Codului deontologic al profesiei de 
geodez; 

Se elimină 
Autor – deputat Claudiu Ţaga 

 

92. 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; 

 
Se elimină 

Autor – deputat Claudiu Ţaga 

 

93. 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; 

 
Se elimină 

Autor – deputat Claudiu Ţaga 

 

94. e) acordă geodezilor dreptul de semnătură şi 
gestionează Registrul Naţional al Geodezilor. 

 
Se elimină 

Autor – deputat Claudiu Ţaga 

 

95. 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. 

 
Se elimină 

Autor – deputat Claudiu Ţaga 
 

 

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

Se elimină 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

97.  Secţiunea a 2-a 
Organizarea Colegiului 

 

98.  Art. 24 – (1) Colegiul are structură 
organizatorică centrală şi filiale teritoriale. 
Colegiul are sediul central în municipiul 
Bucureşti. 
  (2) Colegiul se finanţează din cotizaţii 
anuale, taxe, fonduri din manifestări 
ştiinţifice, economice, drepturi editoriale, 
donaţii, sponsorizări şi alte surse, în 
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condiţiile legii. 
(3) Colegiu este constituit din geodezii 
autorizaţi, înscrişi în Registrul naţional al 
geodezilor. 
(4) Prezenta lege nu limitează dreptul de 
asociere a geodezilor la alte forme de 
asociere profesională. 

 
Autor : deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 
99. Art. 22. - (1) Forurile de conducere ale Ordinului sunt: 

 
Art. 25. - (1) Forurile de conducere ale Colegiului 
sunt: 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

100. a) Conferinţa naţională; 
b) Consiliul naţional; 

a) Nemodificat 
b) Nemodificat 

 

101. c) Colegiul director; c) Comitetul director; 
Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

102. d) Preşedintele Ordinului;   d) Preşedintele Colegiului. 
Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

103. (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. 

(2) Membrii Consiliului naţional, ai Comitetul 
director, preşedintele şi vicepreşedinţii 
Colegiului au un mandat de 4 ani. Aceştia nu pot 
exercita mai mult de două mandate în aceeaşi 
funcţie. 
 

Autor: deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

104. Art. 23. - (1) Conferinţa naţională se convoacă din 2 în 
2 ani. 

Art. 26. - (1) Conferinţa naţională este forul 
suprem de conducere al Colegiului. 
 

Autor: deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

105.  (2) Conferinţa naţională se convoacă din 2 în 2 
ani, în primul trimestru, şi este constituită din 
membri delegaţi ai filialelor teritoriale. Filiala 
teritorială va fi reprezentată proporţional, în 
raport cu numărul membrilor. 
Proporţionalitatea şi numărul delegaţilor se 
aprobă şi se comunică filialei teritoriale de către 
Comitetul director. 
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Autor: deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

106. (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. 

(3) În cazuri deosebite, Comitetul director 
poate convoca conferinţa naţională 
extraordinară. 
 

Autor: deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

107.  (4)  Conferinţa naţională validează membrii 
Consiliului naţional, aleşi prin vot de filialele 
teritoriale. 
. 
 

Autor: deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

108. Art. 24. - (1) Conferinţa naţională are următoarele 
atribuţii: 

Art. 27. - (1)   Nemodificat  

109. 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; 

a)  adoptă şi modifică Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Colegiului, denumit în 
continuare ROF, Codul deontologic al profesiei 
de geodez şi Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a filialelor teritoriale ale Colegiului, 
la propunerea Comitetului director; 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 
 

 

 

 

110. b) alege si revocă preşedintele Ordinului; 
 

b) alege si revocă preşedintele şi cei 2 
vicepreşedinţi ai Colegiului; 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

111. c) alege şi revocă membrii Consiliului naţional; 
 

c) alege şi revocă membrii Comisiei de 
cenzori; 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

112. d) alege membrii Comisiei de cenzori şi membrii 
Comisiei naţionale de disciplină; 

d) alege şi revocă membrii Comisiei naţionale de 
disciplină; 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

113. e) aprobă organizarea aparatului administrativ 
al Ordinului; 

 

e) adoptă hotărâri în exercitarea atribuţiilor 
sale; 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 
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114. f) adoptă hotărâri cu privire la toate 

problemele aflate pe ordinea de zi adoptată; 
f) aprobă valoarea cotizaţiei anuale pentru 

geodezii autorizaţi înscrişi în Registrul naţional 
al geodezilor; 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

115. g) aprobă valoarea cotizaţiei anuale pentru 
membrii Ordinului. 

g) adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 
anul curent şi descărcarea de buget a Colegiului 
pentru anul precedent; 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

117.  h) hotărăşte asupra patrimoniului Colegiului, în 
caz de dizolvare şi lichidare şi în cazul actelor de 
dispoziţie cu caracter imobiliar. 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

118. (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. 

(2) Conferinţa naţională este legal constituită la 
prima convocare în prezenţa a cel puţin două treimi 
din numărul delegaţilor şi adoptă hotărâri cu 
votul majorităţii membrilor prezenţi. 
 

Autor: deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

119. (3) Dacă la prima convocare condiţia de 
prezenţă nu este îndeplinită se procedează 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. 

(3) Conferinţa naţională se convoacă în a doua 
sesiune de lucru, dacă prezenţa nu a fost 
îndeplinită la prima convocare, după cel puţin 15 
zile. În acest caz, Conferinţa naţională este legal 
constituită în prezenţa majorităţii delegaţilor şi 
adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor 
prezenţi. 
 

Autor: deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

120. Art. 25. - (1) între reuniunile Conferinţei 
naţionale, activitatea Ordinului este coordonată de 
Consiliul naţional, care se întruneşte cel puţin o dată pe 
an în anii dintre Conferinţele naţionale. 

Se elimină 
 

Autor: deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

121. (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

Art. 28. - Consiliul naţional este format din câte un 
reprezentant al fiecărei filiale teritoriale, 
preşedintele şi vicepreşedinţii Colegiului şi 
preşedintele Comisiei naţionale de disciplină. 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 
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Conferinţa naţională.  
122.  Art. 29. - Consiliul naţional are următoarele 

atribuţii: 
 
a) coordonează activitatea Colegiului între 

sesiunile Conferinţei naţionale şi aplică 
hotărârile acesteia; 

 
 
b) alege membrii Comitetului director; 
 
c) adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli 

pentru anul curent, când nu se convoacă 
Conferinţa naţională, şi descărcarea de 
buget a Colegiului pentru anul precedent; 

d) aprobă valoarea cotizaţiilor anuale, pentru 
anii dintre conferinţe; 

 e) îndeplineşte alte atribuţii hotărâte de 
Conferinţa naţională. 
 

Autor: deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

123.  Art. 30 – Consiliul naţional se întruneşte în 
şedinţe odată pe an, în primul trimestru, sau ori 
de câte ori este cazul, pe baza hotărârii 
Comitetului director. 
 

Autor: deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

124. (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. 

Art. 31 – Conferinţa filialei teritoriale alege prin 
vot un reprezentant şi un supleant, membri în 
Consiliul naţional, care au minim 7 ani vechime 
în exercitarea profesiei. Filiala transmite în scris 
numele acestora Comitetului director. 

Autor: deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

125.  Art. 32. - (1) Comitetul director al Colegiului 
este format din 13 membri.  
(2) Membrii Comitetului director sunt aleşi prin 
vot secret, cu majoritate de voturi, de către 
Consiliul naţional, dintre membrii acestuia. 
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(3) Comitetul director este compus din 
preşedintele şi  vicepreşedinţii Colegiului, 
preşedintele Comisiei naţionale de disciplină, un 
reprezentant al  fiecărei regiuni de dezvoltare şi 
un reprezentant al ANCPI. 
(4) Comitetul director se întruneşte în şedinţe 
lunare.  

Autor: deputat UNPR  Claudiu Ţaga 
126.  (5) Comitetul director are următoarele atribuţii:

 
 a) coordonează activitatea curentă a Colegiului;
 b) pune în aplicare prevederile prezentei legi; 
 c) îndeplineşte hotărârile Conferinţei naţionale 
şi ale Consiliului naţional;  
 d) aprobă organizarea şi funcţionarea 
Secretariatului Colegiului. 
 e) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în 
Regulementul de Organizare şi Funcţionare, 
denumit în continuare ROF. 
 

Autor: deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

127. 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. 

Art. 33. (1) Preşedintele Colegiului conduce şi 
coordonează activitatea curentă a Colegiului; 
 
(2) Preşedintele reprezintă Colegiul în relaţiile 
cu autorităţile publice din România, din 
Uniunea Europeană, din alte state, cu 
organizaţiile profesionale şi patronale interne şi 
internaţionale, cu persoanele fizice şi juridice. 
 
(3) Preşedintele încheie în numele Colegiului 
contracte şi convenţii, în baza mandatului 
Comitetului director.  
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

128. (2) Preşedintele Ordinului conduce lucrările 
Conferinţei naţionale, Consiliului naţional şi
Colegiului director. 

(4) Preşedintele conduce lucrările Conferinţei 
naţionale, Consiliului naţional şi
Comitetului director. 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 
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129. (3) Preşedintele Ordinului ordonanţează 
cheltuielile bugetare ale Ordinului. 

(5) Preşedintele ordonanţează cheltuielile 
bugetare ale Colegiului. 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

130.   
(6) Preşedintele poate delega exercitarea 
atribuţiilor sale către un vicepreşedinte. 
(7) Preşedintele îndeplineşte şi alte atribuţii 
stabilite prin ROF. 
(8) Preşedintele trebuie să aibă vechime în 
profesia de geodez de minimum 10 ani. 
 
 

Autor: deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

131. (4) Ordinul are 2 vicepreşedinţi aleşi de 
Consiliul naţional dintre membrii acestuia, cu votul 
majorităţii membrilor Consiliului naţional. 

Art. 34. – (1) Colegiul are 2 vicepreşedinţi aleşi de 
Conferinţa naţională, direct pe funcţii, dintre 
membrii săi, cu votul secret al majorităţii.  
(2) Vicepreşedinţii Colegiului trebuie să aibă 
vechime în profesia de geodez de minimum 10 
ani. 
(3) Atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc prin 
ROF. 
 

Autor: deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

132. (5) Vicepreşedinţii Ordinului sunt înlocuitori 
de drept ai preşedintelui Ordinului, în situaţiile şi cu 
atribuţiile hotărâte de Conferinţa naţională. 

Se elimină. 
Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

133. Art. 27. - (1) Activitatea curentă a Ordinului este 
coordonată de Colegiul director. 

Se elimină. 
Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

134. 2) Colegiul director este format din 13 
membri. 

Se elimină. 
Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

135. (3) Preşedintele Ordinului, cei doi 
vicepreşedinţi şi preşedintele Comisiei naţionale de 
disciplină sunt membri de drept ai Colegiului director. 

Se elimină. 
Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

136. (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 

Se elimină. 
Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 



 27

la şedinţele Colegiului director, având drept de vot. 
137. (5) Din Colegiul director vor face parte, ca 

membri, câte un geodez cu drept de semnătură din 
fiecare regiune de dezvoltare a României, aleşi de 
Consiliul naţional dintre membrii acestuia, cu votul 
majorităţii membrilor săi. 

Se elimină. 
Autor: deputat Claudiu Ţaga  

138. 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 majorităţii participanţilor cu drept 
de vot, cu respectarea condiţiilor de cvorum 
reglementate. 

Art. 35. - (1) Modul de organizare, 
funcţionare şi atribuţiile Comisiei de 
autorizare şi examinare se stabilesc prin 
ROF. 
(2) În Comisia de autorizare şi examinare 
un membru va fi numit de către ANCPI. 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga  

 

139. 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 
 

Autor: deputat UNPR Claudiu Ţaga şi Comisia 
pentru administraţie publică 

 

140. SECŢIUNEA a 2 – a 
Filialele teritoriale ale Ordinului 

SECŢIUNEA a 3 – a 
Filialele teritoriale ale Colegiului 

 
Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

141. 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. 

Art. 36. - (1) Filialele teritoriale ale Colegiului se 
înfiinţează la nivelul judeţelor şi al municipiului 
Bucureşti. 
 
(2) Filiala teritorială cuprinde persoanele fizice 
autorizate, înscrise în Registrul naţional al 
geodezilor, care au sediul profesional în unitatea 
administrativ-teritorială respectivă. 
 

Autor: deputat UNPR Claudiu Ţaga 

- 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. 
 

142. (2) Dacă într-un judeţ există un număr mai 
mic de 25 de membri ai Ordinului, se vor putea 
înfiinţa filiale teritoriale prin asocierea membrilor 
Ordinului cu domiciliile în judeţe limitrofe, până 

Se elimină 
Autor: deputat UNPR Claudiu Ţaga 
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când numărul acestora va ajunge la minimum 25 de 
membri. 

143. (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. 

Se elimină 
 

Autor: deputat UNPR Claudiu Ţaga 

 

144. (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. 

Se elimină 
 

Autor: deputat PNL Claudiu Ţaga 

 

145. (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. 

Art. 37. - (1) Filialele teritoriale dobândesc 
personalitate juridică la data adoptării 
hotărârii Conferinţei de constituire a filialei, 
cu votul majorităţii membrilor. 
 (2) Conferinţa filialei teritoriale este legal 
constituită la prima convocare în prezenţa a 
cel puţin două treimi din numărul 
membrilor filialei şi adoptă hotărâri cu 
votul majorităţii membrilor prezenţi. 
(3) Conferinţa filialei teritoriale se convoacă 
în a doua sesiune de lucru, dacă prezenţa nu 
a fost îndeplinită la prima convocare, după 
cel puţin 15 zile. În acest caz, Conferinţa 
filialei este legal constituită în prezenţa 
majorităţii membrilor săi şi adoptă hotărâri 
cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga  

 

146.  (4) Conferinţa de constituire a filialei alege 
prin votul secret al membrilor prezenţi: 

a) comitetul director; 
b) preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi ai 

filialei; 
c) comisia de disciplină; 
d) comisia de cenzori. 

(5) Sediul filialei teritoriale este în oraşul 
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reşedinţă de judeţ, respectiv municipiul 
Bucureşti. 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 
147. Art. 31. - La înfiinţarea lor filialele teritoriale vor 

respecta Regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale 
adoptat prin hotărâre de Conferinţa naţională. 

Art. 38. - Filialele teritoriale aplică 
prevederile Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a filialelor teritoriale ale 
Colegiului, precum şi celelalte reglementări 
în domeniu. 

Autor: deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

148. SECŢIUNEA a 3 – a  
Registrul Naţional al Geodezilor 

SECŢIUNEA a 4 – a  
Registrul naţional al Geodezilor 

 

149. Art. 32. - (1) Pentru centralizarea evidenţei 
geodezilor membri ai Ordinului din întreaga ţară se 
înfiinţează Registrul Naţional al Geodezilor, 
gestionat de Ordin. 

Art. 39 - (1) Registrul naţional al geodezilor 
reprezintă sistemul de evidenţă centralizată 
a geodezilor autorizaţi, care au obţinut 
dreptul de a realiza lucrări de specialitate în 
condiţiile prezentei legi. 

 
Autor: deputat UNPR Claudiu Ţaga şi Comisia 

pentru administraţie publică 

 

150. (2) Registrul Naţional al Geodezilor 
cuprinde toţi geodezii cu drept de semnătură. 

 
Se elimină 
 

Autor: deputat UNPR Claudiu Ţaga 

 

151. (3) înscrierea în Registrul Naţional al 
Geodezilor se face, din oficiu, după dobândirea
dreptului de semnătură acordat de Ordin, conform 
prevederilor prezentei legi. 

 
(2) Lista geodezilor autorizaţi, înscrişi în 
Registrul naţional al geodezilor se publică 
pe pagina de internet a Colegiului şi se 
actualizează permanent. 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

152. (4) Lista geodezilor înscrişi în Registrul 
Naţional al Geodezilor se publică anual în
Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Se elimină 
Autor: deputat Claudiu Ţaga 
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153. (5) Lista geodezilor înscrişi în Registrul 
Naţional al Geodezilor, actualizată trimestrial, va fi
publicată pe site-ul oficial al Ordinului. 

Se elimină 
Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

154. 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 

Se elimină 
Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

155. SECŢIUNEA a 4 – a 
Răspunderea disciplinară 

Secţiunea a 5 – a 
Răspunderea disciplinară 

 

156. 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. 

Art. 40. - (1) Pentru neîndeplinirea sau 
îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor ce le 
revin, geodezii autorizaţi răspund disciplinar, 
civil sau penal, după caz. 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 
 

 
 
 
 
 

157.   (2) Membrii Colegiului răspund disciplinar 
pentru: 
  
a) nerespectarea prevederilor Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, a prezentei legi, a 
Codului deontologic al profesiei de geodez, a 
hotărârilor adoptate de forurile de 
conducere ale Colegiului, precum şi ale 
reglementărilor din domeniul de 
specialitate; 
 
b) condiţionarea încheierii contractelor de 
stipularea unor clauze inechitabile în raport 
cu beneficiarii; 
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c)  pentru abateri săvârşite în exercitarea 
profesiei sau în afara acesteia, care aduc 
prejudicii profesiei sau Colegiului. 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 
 

158. (2) Sancţiunile disciplinare aplicabile sunt: 
a) avertismentul; 

(3) a) Nemodificat  

 b) votul de blam; 
 

b) suspendarea pe o perioadă de 3 luni a 
dreptului de a realiza lucrări de specialitate;
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 
 

 

159. c) suspendarea pe o perioadă de 6 până la 12 
luni a dreptului de semnătură, în funcţie de
gravitatea faptelor comise; 

c) suspendarea pe o perioadă de 6 luni a 
dreptului de a realiza lucrări de specialitate; 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

160. d) suspendarea pe o perioadă de 12 luni a 
calităţii de membru al Ordinului; 
 

d) suspendarea pe un an pentru neefectuarea 
măsurătorilor la teren; 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

161. e) retragerea dreptului de semnătură.  e) retragerea autorizaţiei şi radierea din 
Registrul naţional al geodezilor, în cazul 
condamnării prin hotărâre definitivă 
privind fapte penale legate de exercitarea 
profesiei de geodez sau de aplicarea 
sancţiunii complementare a interdicţiei de a 
executa lucrări de specialitate; 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

162.  (4) Retragerea autorizaţiei atrage 
excluderea din Colegiu şi radierea din 
Registrul naţional al geodezilor. 
 

Autor: deputat CLaudiu Ţaga 
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163. (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. 

 (5) Sancţiunile prevăzute la alin. (3) lit. a), b) 
şi c) se aplică prin hotărâre a Comisiei 
teritoriale de disciplină. 

Autor: deputat CLaudiu Ţaga  

 

164. (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. 

(6) Sancţiunea prevăzută la alin. (3) lit. d) se 
aplică prin hotărâre a Comisiei naţionale de 
disciplină. 
 

Autor: deputat CLaudiu Ţaga 

 

165.  (7) Sancţiunea prevăzută la alin (3) lit. e) se 
aplică din oficiu, prin hotărârea Comisiei 
teritoriale de disciplină. 
 

Autor: deputat  CLaudiu Ţaga 

 

166. (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. 

(8) Sancţiunile prevăzute la alin. (3) se pot 
aplica şi la propunerea ANCPI. 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

167. (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. 

 (9) Împotriva hotărârii Comisiei teritoriale de 
disciplină, prin care s-a aplicat una din 
sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (3) 
lit. a), b) sau c) se poate formula contestaţie la 
Comisia naţională de disciplină, în termen de 
15 zile de la data comunicării hotărârii.  
 

Autor: deputat CLaudiu Ţaga  

 

168. (7) Pe durata rezolvării contestaţiei de către 
Comisia naţională de disciplină sancţiunea disciplinară 
aplicată de Comisia teritorială de disciplină se suspendă 
şi nu produce efecte. 

Se elimină 
 

Autor: deputat CLaudiu Ţaga 

 

169. (8) în cazul în care Comisia naţională de 
disciplină hotărăşte menţinerea sancţiunii disciplinare 
aplicată de Comisia teritorială de disciplină efectele 
sancţiunii încep de la data rămânerii definitive a 
hotărârii Comisiei naţionale de disciplină. 

Se elimină 
 

Autor: deputat PNL CLaudiu Ţaga 
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170. (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) Împotriva hotărârii Comisiei naţionale de 
disciplină, adoptată în condiţiile alin. (9), 
precum si împotriva hotărârii prin care s-a 
aplicat sancţiunea prevăzută la alin. (3) 
litera d), se poate formula plângere la 
instanţa competentă din  raza teritorială în 
care se află sediul profesional, în termen de 
15  zile de la data comunicării.  
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

- atacarea hotărârii instanţei de 
judecată se poate face la cererea 
celui interesat, potrivit normelor 
de procedură 
 

171. (10) Pe durata rezolvării plângerii în 
instanţa de judecată sancţiunea disciplinară aplicată de
Comisia naţională de disciplină se suspendă şi nu 
produce efecte. 

Se elimină 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 
 

 

172. (11) Hotărârea instanţei de judecată care s-a 
pronunţat asupra plângerii se poate ataca cu recurs. 

Se elimină 
Autor:, deputat Claudiu Ţaga 

 
 

- atacarea hotărârii instanţei de 
judecată se poate face la cererea 
celui interesat, potrivit normelor 
de procedură 

173. (12) In cazul în care instanţa de judecată 
hotărăşte menţinerea sancţiunii disciplinare aplicată de 
Comisia naţională de disciplină efectele sancţiunii 
încep de la data rămânerii definitive, irevocabile şi 
executorii a hotărârii  instanţei de judecată. 

Se elimină 
Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

- atacarea hotărârii instanţei de 
judecată se poate face la cererea 
celui interesat, potrivit normelor 
de procedură 

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

(11) In condiţiile nesesizării faptelor de 
indisciplină comise şi neînceperii procedurii de 
analizare a acestora, aplicarea sancţiunilor se 
prescrie în termen de 3 ani de la săvârşirea 
faptelor. 

Autor : deputat UNPR  Claudiu Ţaga 

 

175.  (12) Hotărârile comisiilor de disciplină şi 
cele ale instanţelor se comunică ANCPI şi 
OCPI, de către Colegiu  sau Comisia 
teritorială de disciplină, după caz. 

 
Autor: deputat Claudiu Ţaga 

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 
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cu privire la intervenirea unei 

sancţiuni disciplinare al cărei 

efect ar putea implica interdicţia 

de a executa lucrări. 

 
176. 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. 

Art. 41. - (1) Comisiile de disciplină sunt 
alcătuite din 5 specialişti cu reputaţie 
recunoscută în domeniile prevăzute la art. 2 
alin (1), cu experienţă profesională de 
minimum 7 ani.  
 
(2) Comisiile de disciplină se aleg de 
Conferinţa naţională a Colegiului, respectiv 
de conferinţele filialelor teritoriale, din 4 în 
4 ani, prin vot secret. Cazurile de 
incompatibilitate şi recuzare prevăzute de 
Codul de procedură civilă sunt aplicabile 
membrilor comisiilor de disciplină. 
 

Autor: deputat CLaudiu Ţaga 

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. 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 

177. (2) Fiecare comisie de disciplină alege un 
preşedinte al comisiei din rândul membrilor săi, cu 
votul majorităţii membrilor. 

(3) Fiecare comisie de disciplină îşi alege un 
preşedinte din rândul membrilor săi, cu votul 
majorităţii. 
 

Autor: deputat CLaudiu Ţaga 

 

178. (4) Hotărârile comisiilor de disciplină se 
adoptă cu votul majorităţii membrilor. 

Nemodificat  

179.      (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. 

(5) Procedura judecării abaterilor se stabileşte 
prin ROF.  

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

180. 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. 

 
Se elimină 

Autor: deputat CLaudiu Ţaga şi Comisia pentru 
administraţie publică 
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In caz de respingere a cererii, o nouă cerere va putea fi 
făcută numai după un an. 

 

181. Art. 37. - In 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 
definitivă, irevocabilă şi executorie va fi comunicată 
Ordinului, care va opera radierea geodezului din 
Registrul Naţional al Geodezilor. 

Art. 42. - In cazul în care instanţele 
judecătoreşti pronunţă hotărâri definitive de 
condamnare a unui geodez cu drept de a 
realiza lucrări de specialitate, pentru fapte 
penale legate de exercitarea profesiei sau 
aplică sancţiunea complementară a interdicţiei 
de exercitarea profesiei, o copie de pe 
dispozitivul hotărârii se  comunică 
Colegiului pentru retragerea autorizării şi 
radierea din Registrul naţional al geodezilor. 
 

Autor: deputat  Claudiu Ţaga 

 

182. 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. 

Art. 43. - (1) ANCPI exercită controlul 
activităţii membrilor Colegiului potrivit 
prevederilor legale în vigoare. 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

183.  (2) ANCPI aprobă, prin ordin al 
directorului general, Regulamentul de 
autorizare şi examinare a geodezilor, 
întocmit de către Colegiu. 
 
(3) ANCPI publică Regulamentul de 
autorizare şi examinare în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

184. (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 

(4) ANCPI efectuează controlul activităţii 
geodezilor autorizaţi, care desfăşoară 
lucrări pe teritoriul României în domeniul 
cadastrului, geodeziei şi cartografiei şi 
aplică, prin împuterniciţii săi, sancţiunile 
prevăzute de Legea cadastrului şi 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 

- potrivit Legii nr. 7/1996,  
autoritatea în domeniul de 
specialitate este ANCPI, care 
exercită controlul 
contravenţional al tuturor 
persoanelor fizice şi juridice care 
desfăşoară activităţi pe teritoriul 
României în domeniul 
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Ordinului sau ale filialelor teritoriale şi poate cere 
informări privind activitatea unor geodezi, după caz. 

republicată cu modificările şi completările 
ulterioare.  

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

cadastrului, geodeziei şi 
cartografiei. 

185.  (5) Directorul general al ANCPI sesizeză 
structurile de conducere ale Colegiului cu 
privire la sancţiunile contravenţionale 
aplicate în temeiul Legii nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea luării măsurilor 
disciplinare corespunzătoare.  
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

186. (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. 

Se elimină 
 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

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

Se elimină 
 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

188. CAPITOLUL IV 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

CAPITOLUL V 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

189. 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. 

 
Se elimină 

 
Autor: deputat Claudiu Ţaga şi Comisia pentru 

administraţie publică 

 
 

190. (2) Persoanele înscrise în Registrul Naţional al 
Geodezilor sunt obligate să ţină registre specifice 
exercitării profesiei. 

Se elimină 
Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

191. Art. 40. - In 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 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga şi Comisia pentru 
administraţie publică 

- informaţiile referitoare la 
reţeaua geodezică naţională, 
hărţile oficiale, cadastrul general 
şi publicitatea imobiliară simt 
informaţii publice şi reprezintă 
bun proprietate publică a statului 
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şi sunt în administrarea Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară  

192. 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; 

Se elimină 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga şi Comisia pentru 
administraţie publică 

 

193. (2) Ordinul va emite un certificat de 
conformitate, ale cărui formă şi conţinut vor fi stabilite 
prin decizie a Colegiului director. 

Se elimină 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

194. Art. 42. - In termen de 60 de zile de Ia 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. 44 – (1) In termen de 90 de zile de la data 
intrarii in vigoare a prezentei legi, Uniunea 
Geodezilor din România va convoca 
Conferinţa naţională de constituire a 
Colegiului Geodezilor din România. 
 
(2) Uniunea Geodezilor din România, pe 
baza datelor furnizate de către ANCPI, va 
organiza convocarea persoanelor autorizate, 
pe judeţe, în vederea desemnării prin vot a 
delegaţilor la Conferinţa naţională. 
 
(3) Numărul delegaţilor va fi stabilit 
proporţional cu numărul persoanelor 
autorizate. 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 
 
 
 
 

 

195.        Art. 45. – În termen de 45 de zile de la 
data constituirii Colegiului, ANCPI va pune 
la dispoziţia acestuia, în condiţiile legii, 
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bazele de date privind persoanele fizice 
autorizate. 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 
 

196.  Art. 46. - În termen de 180 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, Colegiul 
adoptă  Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Colegiului Geodezilor din 
România, Codul deontologic al profesiei de 
geodez şi Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a filialelor teritoriale ale 
Colegiului Geodezilor din România, care se 
publică în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.  
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

- termenul de 180 de zile a fost 

introdus pentru a permite 

organizarea structurilor teritoriale şi 

de conducere ale Colegiului, în 

vederea elaborării legislaţiei 

secundare emise în aplicarea acestei 

legi. 

197. 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. 

 

Se elimină 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

Pentru corelarea cu prevederile 
art. 2 alin. (1) 

198. (2) Geodezii angajaţi în structura Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi a 
unităţilor subordonate nu pot executa lucrări din 
domeniul geodeziei în nume propriu. 

Art. 47 – Specialiştii cu studii în domeniul 
geodeziei, topografiei, cadastrului, 
cartografiei, fotogrammetriei şi teledetecţiei, 
angajaţi în structura ANCPI şi în unităţile 
subordonate nu pot executa lucrări de 
specialitate în nume propriu, ci doar în 
interesul instituţiei în care sunt încadraţi. 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

199.  Art. 48 - Persoanele juridice autorizate, 
pentru executarea lucrărilor din domeniile 
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prevăzute la art. 2 alin. (1), nu fac obiectul 
prezentei legi. Autorizarea persoanelor 
juridice se execută de către ANCPI, în baza 
prevederilor Legii cadastrului şi publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
             Autor: deputat Claudiu Ţaga 

200. 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. 

Se elimină  
 

Autor:deputat Claudiu Ţaga 

 

201. 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. 49 - (1) Colegiul Geodezilor din 
România, precum şi filialele teritoriale ale 
acestuia, constituite potrivit prevederilor 
prezentei legi, sunt succesoarele de drept ale 
Ordinului Geodezilor din România şi ale 
filialelor  teritoriale ale acestuia, care s-au 
constituit potrivit Legii privind organizarea 
şi exercitarea profesiei de geodez nr. 
16/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, conform art. 250 alin. (2) din 
Codul Civil.  
 
(2) Patrimoniul Ordinului Geodezilor din 
România se transferă Colegiului conform 
dispoziţiilor alin. (3) şi (4). 
 
(3) Patrimoniul  Ordinului Geodezilor din 
România se preia pe bază de protocol de 

 
 
 
 
 
 
 
- 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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predare-preluare încheiat între Ordin şi 
Colegiu, în termen de  60 de zile de la data 
constituirii Colegiului. 
 
(4) Patrimoniile filialelor teritoriale ale 
Ordinului Geodezilor din România se 
preiau pe bază de protocoale de predare-
preluare încheiate între filialele teritoriale 
ale Ordinului şi filialele teritoriale ale 
Colegiului, în termen de  60  de zile de la 
data constituirii filialei, potrivit  
dispoziţiilor prezentei legi. 
              

Autor: deputat Claudiu Ţaga 
202. Art. 46. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, se 

abrogă: 
Art. 50     Nemodificat - pentru rigoarea exprimării 

203. a) art. 4, lit. d) şi art. 63, alin. (2) din Legea 
cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, cu 
modificările ulterioare; 

a) Legea privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de geodez nr. 16/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007; 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

204. 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; 

Nemodificat  

205. 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 

Nemodificat  
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ianuarie 2002; 
206. 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 nr. 686 din 30 octombrie 2001, cu 
completările ulterioare; 

Se elimină 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

207. 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; 

Se elimină 
 
 

Autor: deputat Claudiu Ţaga 

 

208. f) orice alte dispoziţii contrare prezentei legi. Nemodificat  
devine lit. d) 

Prevederile ORDINULUI NR. 
107/ 2010 rămân în vigoare 
până la publicarea în Monitorul 
OF a Regulamentului de 
autorizare şi examinare, 
prevăzut de prezenta lege 
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ANEXA II 
Amendamente Respinse 

 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Text propus de comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1. (4) 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. 

(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. 
 

Autor: Comisia pentru administraşie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

 

 

2. (6) 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. 

(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. 
 

Autor: Comisia pentru administraţie publică 

- pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă 
 
 
 
 
 
 

3. (7) 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. 

(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 de autorizare cu conţinutul 
prevăzut la art. 10. 
 

Autor: Comisia pentru administraţie publică 

modificarea este necesară întrucât 
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;  
 

4.  (7) Cererea privind acordarea dreptului de 
semnătură şi înscrierea în Registrul 
Naţional al Geodezilor se face în termen de 
un an de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, sub sancţiunea decăderii din 
dreptul de a mai face această solicitare după 

- alin. (7) s-a introdus din 
necesitatea stabilirii unor măsuri 
tranzitorii, care să permită 
executarea lucrărilor de 
specialitate, pentru categoriile de 
persoane care au obţinut 
certificate de autorizare emise 
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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. 
 

Autor: Comisia de administraţie publică 

anterior de ANCPI, până la 
înscrierea lor în registrul naţional 
al geodezilor. 
 

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

Art. 6. – 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. 
 

Autor: Consiliul Legislativ şi Comisia de 
administraţie publică 

 

6. 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. 11. - 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. 

Autor: Comisia pentru administraţie publică 

 

7.  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. 

Autor: Comisia pentru administraţie publică 

- completarea este necesară 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. 

 
 

 
Consilier, 
Iuliana Fuiorea 
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