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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea anexelor nr.2 şi 3 la Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea 

diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România 
 
 

 1. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa nr. PL-x 559 din 4 

noiembrie 2009, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost 

sesizate cu dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea anexelor nr.2 şi 3 la Legea nr.200/2004 

privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România. 

  
 Pentru întocmirea raportului, Comisiile au analizat avizele primite de la Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, avizul Consiliului Legislativ, 
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precum şi punctul de vedere al Guvernului, punctul de vedere al Inspectoratului de Stat în Construcţii, punctul de vedere 

al Facultăţii de Geodezie din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti şi punctul de vedere al Agenţiei 

Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.  

 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea anexei nr. 2 pct. A şi B şi a anexei nr. 3 pct. A şi B la 

Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din 

România, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ca Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

să acorde drept de semnătură pentru profesiile reglementate în domeniul cadastrului, cartografiei, topografiei, geodeziei, 

fotogrammetriei şi teledetecţiei.  
 
 2. În funcţie de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 

prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată. 
 
 

3. În conformitate cu prevederile art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisiile au dezbătut 

proiectul de lege în şedinţe separate.  

La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 3 martie 2010 au fost prezenţi 19 deputaţi din 

totalul de 20 membri. La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor: 

 d-na senator Doina Silistru – iniţiator 

 d-l Andrei Kiraly – Secretar de Stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

 d-l Mihai Busuioc – director general, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  
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 d-l Ovidiu Cordoneanu – inspector general de stat, Inspectoratul de Stat în Construcţii 

 d-l Omer Adnan – director, Inspectoratul de Stat în Construcţii 

 d-l Neculai Caia – secretar general, Ordinul Geodezilor din România. 

 

În cadrul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din data proiectul de lege a fost dezbătut în şedintele 

din 8, 14 şi 28 iunie 2010. La şedinţa din 28 iunie 2010 au fost prezenţi 25 deputaţi din totalul de 31 membri ai acesteia. 

La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

- doamna senator Doina Silistru – iniţiator 

- domnul Kiraly Andrei Gheorghe – secretar de stat, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

- doamna Ioana Mihăilă – director, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; 

- doamna Ileana Spiroiu - director general adjunct, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

- domnul Neculai Caia – secretar general, Ordinul Geodezilor din România 

- doamna Coroiu Vasilica – avocat  

- domnul  Păunescu Cornel – profesor, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. 

 

 5. Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă Cameră sesizată, în şedinţa din 3 noiembrie 2009. 

 
 În urma finalizării dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea cu modificări a proiectului de lege, după cum 
urmează:  
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Amendamente admise: 
 

 

Nr. 
crt. 

Text  Legea nr. 200/2004, 
cu modificările şi 

completările ulterioare 

Text adoptat de  
Senat 

Text propus de 
 Comisiile reunite 

(autorul amendamentelor)
Motivare 

1.  
 

--- 
 

Titlul Legii:  
 
Lege pentru modificarea anexelor 
nr. 2 şi 3 la Legea nr.200/2004 
privind recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din 
România 
 

 
 

Text nemodificat. 

 

2.  
 
 
 

--- 

 
Articol unic. - Legea nr. 200/2004 
privind recunoaşterea diplomelor şi 
calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din 
România, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
500 din 3 iunie 2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 
 
 

 
 
 
 

Text nemodificat. 
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Nr. 
crt. 

Text  Legea nr. 200/2004, 
cu modificările şi 

completările ulterioare 

Text adoptat de  
Senat 

Text propus de 
 Comisiile reunite 

(autorul amendamentelor)
Motivare 

3.  
 
 
 
……………………… 
„y) geodez;” 
 
 

 
1. La anexa nr. 2, litera y) a 
punctului A va avea următorul 
cuprins: 
 
„y) profesii în domeniul 
cadastrului, cartografiei, 
topografiei, geodez
fotogrammetriei şi teledetecţiei;” 

iei, 

„y) profesii în domeniul 
cadastrului, cartografiei, 
topografiei şi geodeziei: 
inginer geodez, inginer 
cadastru, inginer 
topograf, inginer 
cartograf, inginer 
topograf minier, 
subinginer geodez, 
subinginer cadastru, 
subinginer topograf, 
subinginer cartograf, 
subinginer topograf 
minier, ofiţer topograf, 
ofiţer artilerie (cu 
adeverinţă de echivalare a 
studiilor în domeniul 
topografiei şi cadastrului 
funciar), ofiţer cartograf, 
geograf cu specializarea 
cartografie;” 

 
1. La anexa nr.2, litera y) a 
punctului A se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
........................................... 

 

Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
Este necesară identificarea 
şi precizarea profesiilor din 
domeniul cadastrului, 
cartografiei, topografiei şi 
geodeziei, pentru a se putea 
face evaluarea lor în scop de 
recunoaştere în condiţiile 
legii.  
Fotogrammetria şi 
teledetecţia nu sunt domenii 
ci metode utilizate în 
executarea lucrărilor de 
specialitate, astfel încât au 
fost eliminate din cuprinsul 
enunţului. 
Ofiţerul artilerist are 
competenţa necesară 
executării lucrărilor de 
specialitate cu condiţia de a 
beneficia de o adeverinţă de 
echivalare a studiilor în 
domeniul topografiei şi 
cadastrului funciar. 
Geograful cu specializarea 
cartografie poate exercita de 
asemenea profesia în 
domeniile care fac obiectul 
reglementării. 
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Nr. 
crt. 

Text  Legea nr. 200/2004, 
cu modificările şi 

completările ulterioare 

Text adoptat de  
Senat 

Text propus de 
 Comisiile reunite 

(autorul amendamentelor)
Motivare 

 
Autori: d-nii deputaţi Dan 
Mircea Popescu, Ioan 
Cindrea, Maria Barna, Dorel 
Covaci, Adrian Solomon şi 
Ioan Chisăliţă şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport 
 

4.  
 
 
 
………………………. 
„i) geodez; 
 
 

 
2. La anexa nr. 2, litera i) a 
punctului B va avea următorul 
cuprins: 
 
„i) profesii în domeniul cadastrului, 
cartografiei, topografiei, geodeziei, 
fotogrammetriei şi teledetecţiei;” 

 
2. La anexa nr.2, litera i) a 
punctului B se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
............................................. 
„i) profesii în domeniul 
cadastrului, cartografiei, 
topografiei şi geodeziei: 
tehnician cadastru, 
tehnician topograf, 
tehnician cartograf, 
tehnician topograf 
minier;” 
 
Autori: d-nii deputaţi Dan 
Mircea Popescu, Ioan 
Cindrea, Maria Barna, Dorel 
Covaci, Adrian Solomon şi 
Ioan Chisăliţă şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport 

Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
Este necesară identificarea 
şi precizarea profesiilor din 
domeniul cadastrului, 
cartografiei, topografiei şi 
geodeziei pentru a se putea 
face evaluarea lor în scop de 
recunoaştere în condiţiile 
legii. 
Fotogrammetria şi 
teledetecţia nu sunt domenii 
ci metode utilizate în 
executarea lucrărilor de 
specialitate. 
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Nr. 
crt. 

Text  Legea nr. 200/2004, 
cu modificările şi 

completările ulterioare 

Text adoptat de  
Senat 

Text propus de 
 Comisiile reunite 

(autorul amendamentelor)
Motivare 

5.  
 
 
 
………………………… 
„y) Ordinul Geodezilor - 
geodez; 
 
 
 

 
3. La anexa nr. 3, litera y) a 
punctului A va avea următorul 
cuprins: 
……………………………. 
„y) Agenţia Naţională de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară – profesii 
în domeniul cadastrului, 
cartografiei, topografiei, 
fotogrammetriei şi teledetecţiei;” 

 
3. La anexa nr.3, litera y) a 
punctului A se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
............................................. 
y) Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară - profesii în 
domeniul cadastrului, 
cartografiei, topografiei şi 
geodeziei; 
 
Autori: d-nii deputaţi Dan 
Mircea Popescu, Ioan 
Cindrea, Maria Barna, Dorel 
Covaci, Adrian Solomon şi 
Ioan Chisăliţă şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport 
 

Este necesară precizarea 
autorităţii competente 
corespunzătoare profesiilor 
reglementate prin prezenta 
lege. 
Pentru corectarea unei erori 
materiale întrucât a fost 
omis domeniul geodeziei. 
Pentru profesiile din acest 
domeniu care necesită cel 
puţin 3 ani de studii 
superioare, nu există 
reglementată autoritatea 
competentă. 
Fotogrammetria şi 
teledetecţia nu sunt domenii 
ci metode utilizate în 
executarea lucrărilor de 
specialitate. 

6.  
 
 
 
……………………………. 
„i) Ordinul Geodezilor -
geodez; 
 

 
4. La anexa nr. 3, litera i) a 
punctului B va avea următorul 
cuprins: 
 
„i) Agenţia Naţională de Cadastru 
şi Publicitate Imobiliară – profesii 
în domeniul cadastrului, 

 
4. La anexa nr.3, litera i) a 
punctului B se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
............................................. 
i) Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară - profesii în 

Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. Este 
necesară precizarea 
autorităţii competente 
corespunzătoare profesiilor 
reglementate prin prezenta 
lege. Fotogrammetria şi 
teledetecţia nu sunt domenii 
ci metode utilizate în 
executarea lucrărilor de 
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Nr. 
crt. 

Text  Legea nr. 200/2004, 
cu modificările şi 

completările ulterioare 

Text adoptat de  
Senat 

Text propus de 
 Comisiile reunite 

(autorul amendamentelor)
Motivare 

 cartografiei, topografiei, 
fotogrammetriei şi teledetecţiei;” 

domeniul cadastrului, 
cartografiei, topografiei şi 
geodeziei; 
 
Autori: d-nii deputaţi Dan 
Mircea Popescu, Ioan 
Cindrea, Maria Barna, Dorel 
Covaci, Adrian Solomon şi 
Ioan Chisăliţă şi Comisia 
pentru învăţământ, ştiinţă, 
tineret şi sport 
 

specialitate. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,         PREŞEDINTE, 
Prof. univ. dr. Cristian Sorin DUMITRESCU                       Victor Paul DOBRE 

 
 
 

SECRETAR,                       SECRETAR, 
Mihai RADAN         Kerekes KAROLY 

 
 
 
 

Întocmit, 
Expert parlamentar Ioana Florina Mînzu      Expert parlamentar Decebal Stănescu 
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