
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                      Bucureşti, 09.09.2010 
                     Nr.  PL-x  372/2009 

  
RAPORT  

              asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 40/2008 pentru modificarea art. 40 din Legea 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 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2008 pentru modificarea art. 
40 din Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez, 
trimisă cu adresa Pl-x 372 din 3 februarie 2009, înregistrată sub nr. 31/598 din               
4 februarie 2009.     

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin. (9) pct.2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a adoptat acest proiect de 
lege în şedinţa din data de 3 iunie 2008, cu respectarea prevederilor articolului 76 
alineatul (1) din Constituţia României. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu unele 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 408 din 7 aprilie 2008. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 
26/2835 din 1 iulie 2008. 

  Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea art. 40 din Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei 
de geodez, prin care se propune ca Ordinul Geodezilor din România să poată 
autoriza un număr cât mai mare de specialişti, necesari pentru executarea lucrărilor 
de specialitate, având în vedere că la data de 19 martie 2008 a expirat valabilitatea 
vechilor autorizaţii emise de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
şi oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
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  În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
iniţiativa legislativă susmenţionată, în şedinţa din 7 septembrie 2010.  

  În urma examinării oportunităţii iniţiativei legislative şi a opiniilor 
exprimate de către membrii Comisiei, s-a constatat că proiectul de lege  nu se 
justifică pentru următoarele considerente: 

  Plenul Camerei Deputaţilor, în temeiul art. 70 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, a retrimis proiectul la 
Comisie întrucât, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1150 din 6 noiembrie 
2008, Legea nr. 16/2007 a fost declarată neconstituţională şi, pe cale de 
consecinţă, proiectul de lege a rămas fără obiect. 

  Este necesar ca, în temeiul Deciziei Curtea Constituţională nr. 1150, 
Comisia juridică să întocmească un raport prin care să supună plenului Camerei 
Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2008 pentru modificarea art. 40 din 
Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez.

Faţă de aceste considerente, în urma examinării iniţiativei legislative şi a 
opiniilor exprimate de către membrii Comisiei, s-a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2008 pentru 
modificarea art. 40 din Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de geodez . 

Din numărul total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la dezbateri 23 deputaţi. 

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

 
 
 
 

                           PREŞEDINTE,                                 SECRETAR, 
                            Daniel BUDA                           Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Consilier, 
Iuliana Fuiorea 
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