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                                     RAPORT 
asupra  proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez  
 
              În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea şi 
exercitarea profesiei de geodez, trimis cu adresa nr. PL-x 672 din 4 noiembrie  
2008 şi  înregistrat cu nr. 31/1053 din 7 noiembrie 2008. 
               Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege, în şedinţa din 29 octombrie 2008 . 
             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 modificarea şi 
completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
geodez, vizând corelarea cu prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republicată, dând posibilitatea legală de acces la 
exercitarea profesiei şi a dreptului de semnătură şi pentru alte categorii de 
specialişti care, deşi anterior datei de 20 martie 2008 (expirarea termenului 
prevăzut în O.U.G. nr.40/2008) au deţinut autorizaţie pentru executarea lucrărilor 
de specialitate, după această dată pierd acest drept. 
             Consiliul Legislativ, prin avizul nr.216 din 23.03.2009, a avizat 
favorabil, propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. 
             Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.304/DRP din 
04.02.2009, ca răspuns la adresa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
nr.31/1053 din 15.01.2009,  nu susţine adoptarea acestui proiect de lege, întrucât 
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declarată neconstituţională prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1150 din 6 
noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.832 din 
10.12.2008 şi, ca urmare, a rămas fără obiect. 
              În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, 
expunerea de motive şi documentele care o însoţesc, în şedinţa din  7 
septembrie 2010.  
              La dezbateri au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi .  
              În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 
Raportul de  respingere a proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
geodez, rămas fără obiect, întrucât prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1150 
din 6 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.832 din 10.12.2008 Legea nr.16/2007 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de geodez a fost declarată neconstituţională. 
                 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă 
face parte din categoria legilor ordinare. 
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