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GUVERNUL ROMANIEI

ORDONANTA DE URGENTA. .

privind abrogarea art. 13 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2000
privind desfa~urarea activitatii de realizare ~i de verificare a lucrarilor de

specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei ~i cartografiei de catre
persoanele fizice ~ijuridice autorizate pe teritoriul Romaniei

Exercitarea specifica a unor profesii liberale a creat necesitatea reglementarii
lor. De~i prin aceste reglementari s-a urmarit asigurarea unor standarde de calitate
prin impunerea unei etici profesionale menite sa asigure prestigiul acestor profesii,
in timp s-a constatat ca aceste reglementari limiteaza concurenta.

Prevederile cu efect anticoncurential cuprinse in art. 13 din Ordonanta de
Guvem llf. 10/2000 privind des:ta~urarea activitatii de realizare ~i de verificare a
lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei ~i cartografiei de catre
persoanele fizice ~i juridice autorizate pe teritoriul Romaniei, aprobata prin Legea
nr. 795/2001, sunt cele referitoare la fixarea unor limite minime ~i maxime ale
onorariilor percepute de persoanele autorizate sa realizare ~i sa verifice lucrarii de
specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei ~icartografiei.

Intrucat in legislatia tarilor Uniunii Europene profesia de geodez este
organizata ~i se exercita ca 0 profesie liberala, Romania trebuie sa asigure acelea~i
conditii pentru exercitarea acestei profesii inclusiv in ceea ce prive~te conditiile de
prestare a serviciilor oferite.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, se impune adoptarea in regim de
urgenta a unui act normativ din care sa reiasa faptul ca Romania a luat toate
masurile necesare pentru aducerea cadrului legal existent in concordanta cu
prevederile legislatiei Uniunii Europene referitoare la exercitarea profesiilor
liberale.

De asemenea se impune eliminarea din cadrullegal existent a dispozitiilor cu
impact anticoncurential cuprinse in legislatia care reglementeaza des:ta~urarea
activitatii de realizare ~i verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile
cadastrului, geodeziei ~i cartografiei de catre persoanele pe teritoriul Romanie.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata



Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta

Articol unic - Artieolul 13 alin. (4) din Ordonanta Guvemului ill. 10/2000 privind
des:ta~urarea aetiviHitii de realizare ~i de verifieare a luerarilor de speeialitate din
domeniile eadastrului, geodeziei ~i eartografiei de eatre persoanele fiziee ~ijuridiee
autorizate pe teritoriul Romaniei, publieata in Monitorul Ofieial al Romaniei,
Partea I, ill. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobata eu modifieari ~i eompletari prin
Legea ill. 795/2001 se abroga.

PRIM-MINISTRU,

CALIN POPESCU-TARICEANU



NOTA DE FUNDAMENTARE

Sectiunea 1 Titlul actului normativ

Ordonanta de Urgenta privind abrogarea art. 13 alin. (4) din Ordonanta Guvemului nr.
1012000 privind desta~urarea aetivitatii de realizare ~i de verifieare a luerarilor de
specialitate din domeniile eadastrului, geodeziei ~ieartografiei de eatre persoanele fiziee
~ijuridiee autorizatepe teritoriul Romaniei

Sectiunea a - 2 - a Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situatiei actuale

Realizarea ~i verifiearea luerarilor de
speeialitate din domeniile eadastrului,
geodeziei ~i eartografiei, de eatre
persoanele fiziee ~i juridiee autorizate, pe
teritoriul Romaniei este supusaprevederilor
Legii eadastrului ~i a publieitatii imobiliare
nr. 7/1996, republieata, Ordonantei
Guvemului nr. 10/2000 privind
desta~urarea aetivitatii de realizare ~i de
verifieare a luerarilor de specialitate din
domeniile eadastrului, geodeziei ~i
eartografiei de eatre persoanele fiziee ~i
juriqiee autorizate pe teritoriul Romaniei,
aprobata eu modifieari ~i eompletari prin
Legea nr. 795/2001 preeum ~i altor
dispozitii legale In materie, regulamentelor,
normelor ~iinstruetiunilortehniee elaborate
In aeest domeniul de eatre Agentia
Nationala de Cadastru ~i Publieitate
Imobiliara.

Prin Ordonanta Guvemului nr. 1012001s-a
urmarit asigurarea unor standarde de
ealitate prin impunerea unei etici
profesionale menite sa asigure prestigiul
aeestor profesii exereitate In domeniile
eadastru, geodeziei ~ieartografiei.

Astfel, Ordonanta Guvemului nr. 1012001
stabile~te prineipiile ~i regulile
fundamentarede desta~urarea aetivitatii de
realizare ~i verifieare luerarilor de
specialitate din domeniile eadastrului,
geodeziei ~ieartografieide eatre persoanele
fiziee ~i juridiee autorizate, modul de
dobandire a ealitalii de persoana autorizata



precum ~l drepturile, - obligatiile ~l
raspunderea acestor persoane autorizate.

In timp s-a constat ca dispozitiile
referitoare la stabilirea unor limite minime
~i maxime ale onorariilor percepute de
persoanele autorizate sa realizare ~i sa
verifice lucrarii de specialitate in domeniile
cadastrului, geodeziei ~i cartografiei
cuprinse in art. 13 alin. (4) din Ordonanta
Guvernului nr. 1012001,cu modificarile ~i
completarile ulterioare nu numai ca nu
conduc la mentinerea ~i stimularea
concurentei, a unui mediu concurential
normal pe piata romaneasca dar afecteaza
~i consumatorul care nu poate beneficia de
onorarii mai mici decat cele stabilite ~i
Impuse.

Intrucat in majoritatea legislatiei tarilor
Uniunii Europene profesia de geodez este
organizaili ~i se exercita ca 0 profesie
liberaIa, Romania trebuie sa-~i modifice
legislatia proprie pentru a putea asigura
acelea~i conditii de exercitare a acestei
profesii inclusiv in ceea ce prive~te
conditiile de prestare a serviciiloroferite.

2. Schimbari preconizate

Avand in vedere cele prezentate mai sus, se
impune adoptarea in regim de urgenta a
unui act normativ din care sa reiasa faptul
ca Romania a luat toate masurile necesare
pentru aducerea cadrului legal existent in
concordanta cu prevederile legislatiei
Uniunii Europene referitoare la exercitarea
profesiilor liberale.

De asemenea se urmare~te eliminare din
cadrul legal existent a dispozitiilor cu
impact anticoncurential cuprinse in
legislatia care reglementeaza desta~urarea
activitatii de realizare ~i verificare a
lucrarilor de specialitate din domeniile
cadastrului, geodeziei ~i cartografiei de
catre persoanelepe teritoriul Romanie.

Astfel supunem analizei ~i aprobarii
Qroiectul de OrdonapJa de Urgenta privind



abrogarea art. 13 alin. (4). dinOrdonanta
Guvemului m. 10/2000 privind
desfa~urarea activitatii de realizare ~i de
verificare a lucrarilor de specialitate din
domeniile cadastrului, geodeziei ~i
cartografiei de catre persoanele fizice ~i
juridice autorizatepe teritoriul Romaniei.

3. Alte informatii

Initierea proiectului de act normativ
raspunde cerintelor cuprinse in Nota
Secretariatului General al Guvemului
referitoare la propunerile formulate de
Consiliul Concurentei pentru eliminarea
din legislatie a dispozitiilor cu impact
anticoncurential, transmisa de Ministerul
Administratiei ~iIntemelor.

Mentionam faptul ca tot pentru indeplinirea
obligatiei de compatibilizare a cadrului
legal exist cu cel aplicabilin tarile membre
ale Uniunii Europene a fost adoptata de
Parlamentul Romaniei Legea m.16/2007,
promulgataprin Decretul m. 17/08.01.2007
privind organizarea ~i functionarea
profesiei de geodez, care urmeaza sa fie
pubIicata in Monitorul Oficial al Romaniei
~i sa intre in vigoare la 60 de zile de la

I publicare.
Sectiunea a - 3 - a Impactul socioeconomical proiectuluide act normativ
1. Impactul macroeconomic

2. Impactul asupra mediului de afaeeri

Prin abrogarea art. 13 alin. (4) din
Ordonanta Guvemului m. 10/2000 eu
modifiearile ~i completarile ulterioare se
asigura acelea~i conditii de prestare a
serviciilor oferite de cei care exercita
profesii liberale in domeniul eadastrului,
geodeziei ~i cartografiei in tarile membre
ale Uniunii Europene.

De asemenea, prin proieetul de act
normativ se elimina din legislatia aetuala
prevederile care impiedica mentinerea ~i
stimularea coneurentei, a unui mediu
concurentialnormal pe piata romaneasea.

Eliminarea prevederilor art. 13 alin. (4) din
Ordonanta Guvemului m. 10/2000 cu



modificarile i completarile ulterioare este
3. Impactul social i in folosul consumatorului - beneficiarul

serviciilor oferite de persona autorizata,
care astfel va putea beneficia de onorarii
mai mici in conditiile unei negocieri care
nu se mai desfaoara tinand cont de nite
limite stabilite i impuse.

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se refera la
acest subiect.

5. Alte informatii

Sectiuneaa - 4 - a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe
term en scurt, pentru anul curent, cat i pe term en lunS!(pe 5 ani)

- mii lei -
Indicatori Anul curent Urmatorii Media

4 ani pe 5 ani
I

1. Modificari ale veniturilor bugetare
plus/minus, din care:
a) buget de stat din care:

(i) impozitpe profit
(ii) impozitpe venit

b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurarilorsociale de stat:
(i) contributiide asigurari

2. Modificari ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat din care:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri i servicii

b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri i servicii

c) bugetul asigurarilor sociale de stat:
(i) cheltuielide personal
(ii) bunuri i servicii

3. Impact financiar,plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propunen pentru acoperirea creterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificarilor veniturilor i/sau cheltuielilor



bugetare I l I I - I r

7. Alte infonnatii .

Sectiunea a - 5 - a Efectele proiectuluide act normativasupra legislatieiIn vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare

2. Compatibilitatea proiectului de
nonnativ cu legislatia comunitara
materie

3. Decizii ale Cuqii Europene de Justitie ~i
alte documente
4. Evaluareaconfonnitatii

Denumirea actului sau documentului
comunitar, numarul, data adoptarii ~i data
publicarii

In aplicarea dispozitiilorart. 13 alin. (4) din
Ordonanta Guvernului ill. 10/2001, cu
modificarile ~i compleilirile ulterioare a
fost aprobat Ordinul comun al Ministrului
Administratiei Publice ~i al Ministrului
Justitiei ill. 58/574/2000 pentru aprobarea
onorariilor minime ~i maxime
corespunzatoare activitatilor de specialitate
desfa~urate de persoane fizice ~i juridice
autorizate In scopul efectuarii Inscrierilor
cu caracternedefinitiv In caqile funciare.

Dupa aprobarea prezentului proiect de act
nonnativ ~i intrarea sa In vigoare se va
promova un ordin de abrogare a Ordinului
comun al Ministrului Administratiei
Publice ~i al Ministrului Justitiei ill.
58/574/2000, publicat In Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I ill. 264 din 19 aprilie
2002.

act
I

Proiectul de act nonnativ vizeaza
In comIJatibilizarealegislatieinationale cu cea

aplicabila In statele membre ale Uniuni
Europene In ceea ce prive~te exercitarea
profesiilor liberale.
Proiectul de act nonnativ nu se refera la
acest subiect.
Proiectul de act nonnativ nu se refera la
acest subiect.
Gradul
conformitate
(se
confonneaza/nu se
confonneaza)
Proiectul de act normativ nu se refera la
acest subiect.

de IComentarii

5. Alte acte nonnative ~i/sau documente
internationaldin care decurg angajamente
6. Alte infonnatii
Sectiunea a - 6 - a Consultari efectuate In vederea elaborarii proiectului de act
normativ
1. Infonnatii privind procesul de consultare
cu organizatii neguvernamentale, institutii
de cercetare ~ialte organismeimplicate
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu
care a avut loc consultarea, precum ~i a



bugetare I l I I . I r

7. Alte informatii, ,

Sectiunea a - 5 - a Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

Dupa aprobarea prezentului proiect de act
normativ ~i intrarea sa in vigoare se va
promova un ordin de abrogare a Ordinului
comun al Ministrului Administratiei
Publice ~i al Ministrului Justitiei nr.
58/574/2000, publicat in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I nr. 264 din 19 aprilie
2002.

2. Compatibilitatea proiectului de act Proiectul de act normativ vizeaza
normativ cu legislatia comunitara in compatibilizarealegislatieinationale cu cea
materie aplicabila in statele membre ale Uniuni

Europene in ceea ce prive~te exercitarea
profesiilor liberale.
Proiectul de act normativ nu se refera la
acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se refera la
acest subiect.
Gradul
conformitate
(se
conformeaza/nu se
conformeaza)
Proiectul de act normativ nu se refera la
acest subiect.

1. Proiecte de acte normative suplimentare

3. Decizii ale Curtii Europene de Justitie ~i
alte documente
4. Evaluareaconformitatii

Denumirea actului sau documentului
comunitar, numarul, data adoptarii ~i data
publidirii

In aplicarea dispozitiilorart. 13 alin. (4) din
Ordonanta Guvernului nr. 1012001, cu
modificarile ~i complemrile ulterioare a
fost aprobat Ordinul comun al Ministrului
Administratiei Publice ~i al Ministrului
Justitiei nr. 58/57412000pentru aprobarea
onorariilor minime ~i maxime
corespunzatoare activimtilor de specialitate
desfa~urate de persoane fizice ~i juridice
autorizate in scopul efectuarii inscrierilor
cu caracternedefinitiv in cartile funciare.

de IComentarii

5. Alte acte normative ~i/sau documente
internationaldin care decurg angajamente
6. Alte informatii
Sectiunea a - 6 - a Consultari efectuate in vederea elaborarii proiectului de act
normativ
1. Informatii privind procesul de consultare
cu organizatii neguvernamentale, institutii
de cercetare ~ialte organismeimplicate
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu
care a avut loc consultarea, precum ~i a



modului in care activitatea acestor
organizatii este legata de obiectul
proiectului de act normativ
3. Consultarile organizate cu autoritatile
administratiei publice locale, in situatia in
care proiectul de act normativ are ca obiect
activitati ale acestor autoritati, in conditiile
Hotararii Guvemului nr. 521/2005 privind
procedura de consultare a structurilor
asociative ale autoritatilor administratiei
publice locale la elaborarea proiectelor de
acte normative
4. Consultarile desfa:;;urate in cadrul
comisiilor interministeriale,in conformitate .
cu prevederile Hotararii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea comisiilor
interministerialepermanente
5. Informatiiprivind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic :;;iSocial
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informatii
Sectiunea a - 7 - a Activitati de inform.are publica privind elaborarea i
implementareaproiectuluide act normativ
1. Informarea societatii civile cu privire la
necesitatea elaborarii proiectului
de act normativ.
2. Informarea societatii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului in urma Proiectul de act normativ nu se refera la
implementarii proiectului de act normativ, acest subiect.
precum :;;1 efectele asupra sanatatii :;;1

securitatii cetatenilor sau diversitatii
biologice.
3. Alte informatii
Sectiunea a - 7 - a Masuri de implementare
1. Masurile de punere in aplicare a
proiectului de act normativ de catre
autoritatile administratiei publice centrale Proiectul de act normativ nu se refera la
si/sau locale - infiintarea unor nO! acest subiect.

orgamsme sau extinderea competentelor
institutiilor existente
2. Alte informatii



Ministrul Administratiei ~i Intemelor

Vasile BLAGA

AVIzAM FAVORABIL

Pre~edinteleConsiliuluiConcurentei, . Ministrul Justitiei,

Mihai BERINDE Monica Luisa MACOVEI


