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

CAPITOLUL I
Dispoziţii Generale
Art. 1 – (1) Prezenta lege reglementează organizarea şi exercitarea profesiei de geodez
şi înfiinţarea Colegiului Geodezilor din România, denumit în continuare Colegiu, ca uniune
profesională a persoanelor autorizate să execute lucrări de specialitate în domeniul cadastrului,
organizaţie nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public.
(2) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare
ANCPI, autorizează persoanele fizice în vederea realizării lucrărilor de specialitate, în baza
regulamentului aprobat prin ordin al directorului general, publicat în Monitorul Oficial, Partea
I.
(3) ANCPI emite ordinul de autorizare în baza listelor întocmite de Colegiu privind
categoriile de autorizare, ca urmare a rezultatelor comisiei de examinare în vederea autorizării,
prevăzută la art. 35 din prezenta lege.
(4) Colegiul analizează dosarele, examinează persoanele fizice care solicită autorizarea,
propune categoria, gestionează registrul naţional al geodezilor și emite adeverinţa de înscriere
în registru.
(5) Persoanele fizice vor putea exercita profesia după înscrierea în Registrul naţional al
geodezilor.
Art. 2. - (1) Geodezul autorizat, denumit în continuare geodez,este specialistul pregătit
în efectuarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetecţie, cadastru,
cartografie şi sisteme informaţionale specifice domeniului de activitate, potrivit reglementărilor
legale în vigoare.
(2) În exerciţiul profesiei, geodezul autorizat realizează în nume propriu şi sub
răspundere personală lucrări și documentații de interes public sau privat, conform normelor
tehnice și reglementărilor în domeniu.
(3) Geodezul desfășoară o activitate complexă de furnizare de servicii specifice
domeniului de activitate, care se realizează prin executarea de proiecte, studii, teme şi
programe de cercetare, documentaţii, lucrări tehnice, relevee şi alte asemenea activităţi.
Art. 3. - Activitatea geodezului reprezintă un serviciu de interes public cu implicaţii
tehnice, economice, sociale, juridice şi are statutul unei profesii independente, exercitate în
slujba cetățeanului, având ca scop creșterea calității serviciilor furnizate cu costuri reduse.
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).
(2) Absolvenții de studii superioare de lungă sau de scurtă durată în domeniile
prevăzute la art. 2 alin (1), efectuează un stagiu profesional cu durata de 2 ani.
(3) Calitatea de geodez stagiar se dobândeşte prin ordin al ANCPI, la propunerea
Colegiului. După emiterea ordinului, geodezul stagiar se înscrie în Registrul naţional al
geodezilor.
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(4) Stagiul profesional prevăzut la alin (2) poate fi efectuat în baza unui contract de
muncă sau colaborare, sub îndrumarea unui geodez autorizatsau în cadrul unei instituții de
stat.
(5) Geodezul stagiar poate efectua lucrări proprii, al căror grad de dificultate va fi
stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului, care vor fi verificate şi
avizate de geodezul îndrumător.
(6) Persoanele prevăzute la alin. (1), care au efectuat stagiul conform prevederilor alin.
(2)-(5), pot dobândi calitatea de geodez autorizat după absolvirea examenului organizat de
Colegiu, în condiţiile art. 1 alin. (3).
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.
(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) nu mai este necesară efectuarea stagiului
profesional.
Art. 6 –(1) Persoanele fizice care au obţinut certificatele de autorizare potrivit legii,
emise de către ANCPI şi de către Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumite în
continuare OCPI, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, dobândesc la cerere dreptul de a
realiza lucrări de specialitate, conform categoriilor de autorizare deţinute, şi vor fi înscrise în
Registrul naţional al geodezilor fără plata unei taxe şi fără susţinerea unui examen.
(2) Se exceptează de la prevederile alin (1) persoanele fizice autorizate de ANCPI sau OCPI
care deţin categoria E sau S.
Art. 8 - Persoanele fizice care solicită radierea din Registrul naţional al geodezilor
adresează Colegiului o cerere în acest sens.
CAPITOLUL II
Exercitarea profesiei de geodez
Secţiunea 1
Exercitarea dreptului de a realiza lucrări de specialitate
Art. 9– Exercitarea profesiei de geodez se face atât în sectorul public, cât şi în sectorul
privat, conform prevederilor legale.
Art. 10 - (1) Dreptul de a realiza lucrări de specialitate implică asumarea de către
geodez a responsabilităţii profesionale faţă de beneficiar, cu respectarea prevederilor legale.
(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.
(3) Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului se stabilesc categoriile
profesionale, precum şi lucrările şi condiţiile corespunzătoare acestora.
(4) Lucrările colective vor cuprinde lista şi semnătura geodezilor care au contribuit la
realizarea lor.
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Art. 11- (1) În vederea obţinerii autorizării, geodezul va depune la Colegiu o cerere
însoţită de documentele necesare autorizării, stabilite prin Regulamentul de autorizare şi
examinare.
(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) La intrarea în sediul profesional, la loc vizibil, se afişează firma, al cărei conţinut se
stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului.
(4) Procedura de acordare a autorizării trebuie finalizată de ANCPI în termen de 30 de
zile de la data primirii documentelor și a listelor cu rezultatele examinării de către Colegiu, în
caz contrar autorizarea se consideră acordată în mod tacit.
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.
(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.
(3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi persoanele aflate în
stare de incompatibilitate au obligația de a opta cu privire la modalitatea de exercitare a
profesiei, în vederea eliminării cauzei de incompatibilitate, sub sancțiunea pierderii dreptului
de a realiza lucrări de specialitateîn domeniul cadastrului.
Art. 13 - Pentru încălcarea prevederilor prevăzute la art. 12, ANCPI poate retrage
geodezului autorizarea, la propunerea Colegiului.
Secţiunea a 2 – a
Forme de exercitare a profesiei de geodez
Art. 14. - (1) Profesia de geodez se poate exercita în sectorul privat ca persoană fizică
autorizată sau în cadrul unei societăți constituite conform Legii societăților nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect principal de activitate
codul CAEN 71.12 -Activități de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.
(2) Birourile individuale se pot asocia conform prevederilor legale.
(3) Persoana fizică autorizată și societatea constituită în condițiile Legii societăților nr.
31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare pot angaja geodezi şi personal
auxiliar, conform prevederilor legale.
Secţiunea a 3 – a
Drepturile şi obligaţiile geodezilor
Art. 15 - Geodezul autorizat în domeniul cadastrului, care a fost înscris în Registrul
naţional al geodezilor, are următoarele drepturi:
a) să execute lucrări de specialitate, să le semneze şi să le ştampileze;
b) să beneficieze de onorariu pentru serviciile prestate beneficiarului, negociat în mod
liber și stabilit prin contract, cu respectarea principiului proporționalității.
Art. 16 - Geodezul care a fost înscris în Registrul naţional al geodezilor, are
următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte reglementările legale în vigoare;
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b) să respecte prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului,
Codului deontologic şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a filialelor regionale;
c) să facă cunoscută beneficiarului obligația de a obţine şi respecta avizele, acordurile şi
autorizaţiile necesare, prevăzute de reglementările legale;
d) să se preocupe de perfecționarea calificării profesionale;
e) să îşi asume în realizarea şi verificarea lucrărilor de specialitate întreaga
responsabilitate profesională faţă de beneficiar şi autorităţi, manifestând conştiinciozitate şi
probitate profesională;
f) să servească interesele beneficiarului în acord cu interesul public, fără a încălca
reglementările legale;
g) să ţină registrele specifice profesiei, prevăzute în Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Colegiului;
h) să nu refuze în mod nejustificat executarea şi rectificarea lucrărilor de specialitate;
i) să încheie cu beneficiarul un contract în formă scrisă;
j) să arhiveze, pe o perioadă de 10 ani o copie a tuturor lucrărilor efectuate, datele şi
măsurătorile brute, în formatul nativ al instrumentelor, precum şi în copie documentaţia
completă predată beneficiarului, iar lucrările recepţionate sau avizate de ANCPI sau OCPI să
conţină ştampila instituţiei respective;
k) Să afișeze la sediul declarat, conform art. 11 alin (2), prin însemne exterioare, forma
de exercitare a profesiei de geodez care va fi individualizata prin denumire, după cum urmează:
- in cazul persoanei fizice autorizate - numele geodezului autorizat, calitatea sa de
membru al Colegiului, urmate de sintagma “persoană fizică autorizată”;
- in cazul societăților în care își desfășoară activitatea profesională un membru al
Colegiului este obligatorie instalarea unei firme purtând identitatea vizuală a Colegiului și
având conținutul stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului.
Societățile au obligația de a afișa la loc vizibil lista geodezilor care își desfășoară activitatea
profesională în cadrul acestora.Denumirile prevăzute la lit. k) vor figura pe însemnele
exterioare ale sediilor profesionale în condițiile stabilite de Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Colegiului;
l) să achite cotizația anuală stabilită în condițiile prezentei legi;
m) să participe la cursurile de formare profesională organizate de Colegiu în colaborare
cu instituții de învățământ superior acreditate în domeniile prevăzute la art. 1 sau alte entități
de formare profesională, în condițiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Colegiului.
Art. 17 - (1)- Refuzul de a executa lucrări de specialitate se motivează de către geodez
şi se comunică în scris solicitantului şi filialei teritoriale a Colegiului, în termen de 5 zile.
(2) Refuzul nejustificat de a executa lucrări precum şi neexecutarea culpabilă a
lucrărilor la care geodezul s-a obligat prin convenție constituie abatere disciplinară şi atrage
răspunderea în condițiile legii.
(3) În caz de refuz justificat sau nejustificat de a executa lucrări, 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.
Secţiunea a 4-a
Suspendarea şi încetarea calităţii de membru al Colegiului
Art. 18. (1) - Calitatea de membru al Colegiului se suspendă:
a) temporar, la cererea geodezului;
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b) în perioada în care geodezul are calitatea de funcţionar public sau personal
contractual în cadrul unei instituţii publice;
c) după 6 luni, în caz de neplată a cotizaţiei, până la data achitării acesteia;
d) pe toata durata aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 40 alin. (3) lit. b) c) şi d).
(2) Suspendarea dreptului de a realiza lucrări de specialitate se aprobă prin ordin al
ANCPI, la propunerea Colegiului.
Art. 19 - (1) Calitatea de membru al Colegiului încetează:
a) dacă geodezul renunţă în scris la acest drept;
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;
(2) Încetarea calităţii de membru al Colegiului, prevăzută la alin. (1), atrage retragerea
autorizării de către ANCPI prin ordin, la propunerea Colegiului, şi radierea din Registrul
naţional al geodezilor.
CAPITOLUL III
Exercitarea profesiei de geodez în România
de către cetăţeni ai altor state
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, titulari ai unor titluri oficiale de
calificare în profesia de geodez, emise de aceste state, recunoscute potrivit legii, vor beneficia
de dreptul de a fi autorizaţi şi de a fi înscrişi în Registrul naţional al geodezilor.
(2) Persoanele 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.
(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.
(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 Naționale şi Cercetării Ştiinţifice.
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.
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) au dreptul la utilizarea titlului lor legal
academic şi, unde este cazul, la abrevierea folosită în statul de provenienţă, în limba acelui stat.
Capitolul IV
Colegiul Geodezilor din România

5

Secţiunea 1
Atribuţiile Colegiului
Art. 23. - Colegiul Geodezilor din România se înfiinţează în condiţiile prezentei legi şi
are următoarele atribuţii:
a) organizează, coordonează, reprezintă, apără şi promovează interesele profesiei şi ale
membrilor săi, pe plan naţional şi internaţional;
b) examinează persoanele fizice care au absolvit studii în domeniu, la cerere, în
condiţiile prezentei legi și emite avizul în vederea autorizării conform art. 1.
c) înaintează la ANCPI lista cu geodezii care au promovat examenul, pentru emiterea
ordinului de autorizare;
d) exercită controlul activităţii membrilor prin Corpul de control, ale cărei atribuţii şi
componenţă se aprobă prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului;
e) urmăreşte exercitarea competentă a profesiei de geodez, respectarea şi aplicarea
prevederilor Codului deontologic;
f) adoptă reglementări şi norme interne şi propune proiecte de acte normative specifice,
în vederea promovării ca iniţiativă legislativă de către ANCPI;
g) efectuează înscrierea geodezilor autorizaţi în Registrul naţional al geodezilor.
h) 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
nu pot executa lucrări de specialitate;
i) publică şi actualizează pe site-ul propriu lista persoanelor fizice autorizate, înscrise în
Registrul naţional al geodezilor;
j) organizează activităţi de perfecţionare profesională continuă;
k) promovează şi stabileşte relaţii externe cu instituţii şi organizaţii din domeniu.
Secţiunea a 2-a
Organizarea Colegiului
Art. 24 – (1) Colegiul are structură centrală şi optfiliale regionale. 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 condiţiile legii.
(3) Colegiul 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
organizare profesională.
Art. 25. - (1) Forurile de conducere ale Colegiului sunt:
a) Conferinţa naţională;
b) Consiliul naţional;
c) Comitetul director;
d) Preşedintele Colegiului.
(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.
Art. 26. - (1) Conferinţa naţională este forul suprem de conducere al Colegiului.
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(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.
(3) În cazuri deosebite, Comitetul director poate convoca conferinţa naţională
extraordinară.
(4) Conferinţa naţională validează membrii Consiliului naţional, aleşi prin vot de
filialele teritoriale.
Art. 27. - (1) Conferinţa naţională are următoarele atribuţii:
a) adoptă şi modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului, Codul
deontologic al profesiei de geodez şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor
regionale ale Colegiului, la propunerea Comitetului director;
b) alege si revocă preşedintele şi cei opt vicepreşedinţi ai Colegiului, câte unul pentru
fiecare regiune de dezvoltare;
c) alege şi revocă membrii Comisiei de cenzori;
d) alege şi revocă membrii Comisiei naţionale de disciplină;
e) adoptă hotărâri în exercitarea atribuţiilor sale;
f) aprobă valoarea cotizaţiei anuale pentru geodezii autorizaţi înscrişi în Registrul
naţional al geodezilor;
g) adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul curent şi descărcarea de buget a
Colegiului pentru anul precedent;
h) hotărăşte asupra patrimoniului Colegiului, în caz de dizolvare şi lichidare şi în cazul
actelor de dispoziţie cu caracter imobiliar.
(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.
(3) Conferinţa naţională se convoacă în a doua sesiune de lucru, dacă prezenţa nu a fost
îndeplinită la prima convocare. În acest caz, Conferinţa naţională este legal constituită în
prezenţa majorităţii delegaţilor şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
Art. 28. - Consiliul naţional este format din preşedintele şi vicepreşedinţii Colegiului,
preşedintele Comisiei naţionale de disciplină, secretarul executiv și câte trei reprezentanți ai
fiecărei filiale regionale.
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 în care nu se convoacă conferinţa
naţională, aprobă descărcarea de buget a Colegiului pentru anul precedent;
d) îndeplineşte alte atribuţii hotărâte de Conferinţa naţională.
Art. 30 – Consiliul naţional se întruneşte în şedinţe anuale, în primul trimestru sau ori
de câte ori este cazul, pe baza hotărârii Comitetului director.
Art. 31 – Conferinţa filialei regionale alege prin vot trei reprezentanțica membrii în
Consiliul naţional, care au minim 7 ani vechime în exercitarea profesiei. Filiala transmite în
scris numele acestora Comitetului director.
Art. 32. - (1) Comitetul director al Colegiului este format din 13 membri.
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(2)Comitetul director este compus din preşedintele şi cei opt vicepreşedinţi ai
Colegiului, preşedintele Comisiei naţionale de disciplină, secretarul executiv, trezorierul şi un
reprezentant al ANCPI, validați de consiliul național.
(3) Comitetul director se întruneşte în şedinţe lunare.
(4) 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
funcţionarea Colegiului.
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.
(4) Preşedintele conduce lucrările Conferinţei naţionale, Consiliului naţional şi
Comitetului director.
(5) Preşedintele ordonanţează cheltuielile bugetare ale Colegiului.
(6) Preşedintele poate delega exercitarea atribuţiilor sale către un vicepreşedinte.
(7) Preşedintele îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Colegiului.
(8) Președintele numește secretarul executiv al Colegiului, cu avizul Comitetului
director.
(9) Preşedintele trebuie să aibă vechime în profesia de geodez de minimum 10 ani.
Art. 34. – (1) Președintele Colegiului aprobă atribuțiile vicepreşedinţilor aleşi de
Conferinţa naţională.
Art. 35. - (1) Modul de organizare, funcţionare şi atribuţiile Comisiei de examinare în
vederea autorizării se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului.
(2) Comisia de examinare este formată din 5 membri cu reputaţie în domeniu, din care
preşedintele, vicepreşedintele şi un membru sunt desemnați de Colegiu, iar doi membrii de
către ANCPI.
SECŢIUNEA a 3 – a
Filialele regionale ale Colegiului
Art. 36. - (1) Filialele regionaleale ale Colegiului se înfiinţează la nivelul celor opt
regiuni de dezvoltare.
(2) Filiala regională cuprinde persoanele fizice autorizate, înscrise în Registrul naţional
al geodezilor, care au sediul profesional în raza regiunii respective.
Art. 37. - (1) Filialele regionale dobândesc personalitate juridică la data adoptării
hotărârii Conferinţei de constituire a filialei, cu votul majorităţii delegaților prezenți.
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(2) Conferinţa filialei regionale este legal constituită la prima convocare în prezenţa a
cel puţin două treimi din numărul delegaților filialei şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii
delegaților prezenţi.
(3) Conferinţa filialei regionale 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 delegaților.
(4) Conferinţa de constituire a filialei alege prin votul secret al delegaților prezenţi:
a) comitetul director;
b) preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi ai filialei;
c) comisia de disciplină;
d) comisia de cenzori.
(5) Sediul filialei regionale este în oraşul reşedinţă de judeţ situat în centrul regiunii,
respectiv în Municipiul Bucureşti.
Art. 38. - Filialele regionale aplică prevederile Regulamentului de organizare şi
funcţionare a filialelor, precum şi celelalte reglementări în domeniu.
SECŢIUNEA a 4 – a
Registrul naţional al Geodezilor
Art. 39 - (1) Registrul naţional al geodezilor, gestionatde către Colegiu,reprezintă
sistemul de evidenţă centralizată a geodezilor autorizaţi, care au obţinut dreptul de a realiza
lucrări de cadastru în condiţiile prezentei legi.
(2) Lista geodezilor autorizaţi, înscrişi în Registrul naţional al geodezilor se publică pe
pagina de internet a Colegiului şi se actualizează permanent.
Secţiunea a 5 – a
Răspunderea disciplinară
Art. 40. - (1) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor ce le
revin, geodezii autorizaţi răspund disciplinar, contravențional, civil sau penal, după caz.
(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 Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Colegiului, a Codului deontologic al profesiei de geodez, a
hotărârilor adoptate de forurile de conducere ale Colegiului, precum şi ale reglementărilor din
domeniul de specialitate, dacă fapta nu constituie contravenție, potrivit legii;
b) condiţionarea încheierii contractelor de stipularea unor clauze inechitabile în raport
cu beneficiarii;
c) pentru abateri săvârşite în exercitarea profesiei sau în afara acesteia, care aduc
prejudicii profesiei sau Colegiului.
(3) Sancţiunile disciplinare aplicabile sunt:
a) avertismentul;
b) suspendarea pe o perioadă de 3 luni a dreptului de a realiza lucrări de specialitate;
c) suspendarea pe o perioadă de 6 luni a dreptului de a realiza lucrări de specialitate;
d) suspendarea pe un an pentru neefectuarea măsurătorilor la teren;
e) suspendarea de drept, în cazul începerii urmăririi penale, până la pronunţarea
hotărârii judecătoreşti definitive și executorii;
f) retragerea autorizaţiei şi radierea din Registrul naţional al geodezilor, în cazul
condamnării prin hotărâre definitivă privind fapte penale legate de exercitarea profesiei de
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geodez sau de aplicarea sancţiunii complementare a interdicţiei de a executa lucrări de
specialitate, sau pentru alte fapte prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Colegiului;
(4) Retragerea autorizaţiei atrage excluderea din Colegiu şi radierea din Registrul
naţional al geodezilor.
(5) Sancţiunile prevăzute la alin. (3) lit. a), b) şi c) se aplică prin hotărâre a Comisiei
regionale de disciplină.
(6) Sancţiunea prevăzută la alin. (3) lit. d) se aplică prin hotărâre a Comisiei naţionale
de disciplină.
(7) Sancţiunea prevăzută la alin (3) lit. e) și f) se aplică din oficiu, prin hotărârea
Comisiei regionale de disciplină. Suspendarea și retragerea autorizației se dispun prin ordin al
ANCPI, la propunerea Colegiului.
(8) Sancţiunile prevăzute la alin. (3) se pot aplica şi la propunerea ANCPI.
(9) Împotriva hotărârii Comisiei regionale 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.
(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.
(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.
(12) Hotărârile comisiilor de disciplină şi cele ale instanţelor se comunică ANCPI, de
către Colegiu sau Comisia regională de disciplină, după caz.
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 regionale, 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.
(3) Fiecare comisie de disciplină îşi alege un preşedinte din rândul membrilor săi, cu
votul majorităţii.
(4)
Hotărârile comisiilor de disciplină se adoptă cu votul majorităţii membrilor.
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 exercitare
a profesiei, o copie de pe dispozitivul hotărârii se comunică ANCPI pentru retragerea
autorizării şi Colegiului pentru radierea din Registrul naţional al geodezilor.
Art. 43. - (1) ANCPI exercită controlul activităţii membrilor Colegiului potrivit
prevederilor legale în vigoare.
(2) ANCPI aprobă, prin ordin al directorului general, Regulamentul de examinare în
vederea autorizării, întocmit de Colegiu.
(3) ANCPI publică Regulamentul de examinare în vederea autorizării în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
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(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, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
(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.
CAPITOLUL V
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 44 – (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi,
Uniunea Geodezilor din Romania, denumită în continuare UGR, va convoca Conferinţa
naţională de constituire a Colegiului Geodezilor din România.
(2) UGR va organiza convocarea persoanelor autorizate, pe judeţe, în vederea
desemnării prin vot a delegaţilor la Conferinţa naţională.
(3) Numărul delegaţilor va fi stabilit de către UGR, proporţional cu numărul
persoanelor autorizate.
Art. 45. – În termen de 45 de zile de la data constituirii Colegiului, ANCPI va pune la
dispoziţia acestuia, în condiţiile legii, bazele de date privind persoanele fizice autorizate.
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, Codul deontologic al profesiei
de geodez şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor regionale, care se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
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.
Art. 48 - 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.
Art. 49 - (1) Colegiul Geodezilor din România, precum şi filialele 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
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 regionale ale Colegiului, în termen de 60 de zile de la data constituirii filialei, potrivit
dispoziţiilor prezentei legi.

11

Art. 50. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
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;
b) orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.
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