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    RAPORT SUPLIMENTAR  
asupra Propunerii legislative privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

geodez şi înfiinţarea Ordinului Geodezilor din România 
 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificări şi completări, în şedinţa din 12 martie 2013, plenul 
Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea  propunerii legislative privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi înfiinţarea Ordinului Geodezilor 
din România, în vederea examinării  şi depunerii unui nou raport. Propunerea 
legislativă a fost trimisă cu adresa nr.Pl-x 505/2010 din 12 martie 2013 şi 
înregistrată sub nr.871/2010/2013 din 13 martie 2013. 

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, cu 
modificări şi completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. 
Guvernul a transmis un prim punct de vedere favorabil, sub rezerva 

însuşirii observaţiilor şi propunerilor cuprinse în punctul de vedere.   
Prin adresa nr. 4446 din 23 mai 2017 Guvernul a transmis punct de vedere 

în sensul că „nu susţine iniţiativa legislativă”. 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modul de organizare 

şi exercitare a profesiei de geodez, precum şi înfiinţarea Ordinului Geodezilor din 
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România ca uniune profesională cu drept de semnătură, organizaţie independentă, 
autonomă, apolitică, nonprofit şi de interes public. 

 
 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au reexaminat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 6 
noiembrie 2017.  

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 
deputaţi conform listei de prezenţă.  

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 
legislative privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez şi înfiinţarea 
Ordinului Geodezilor din România. 

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

 
         
 
 
 
 
 
          PREŞEDINTE,                SECRETAR, 

 

     Eugen NICOLICEA                                  Alina-Elena TĂNĂSESCU 

 

 

 

 

                                

      

 

 

 

 

 
Consilier parlamentar, 
Roxana David 

 



 3

 


		2017-11-07T11:33:42+0200
	Florica Manole




