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GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. ____
din _____________
Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative
---------------------------------------------------------HOTĂRĂŞTE:
Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prim-ministru

Pavel FILIP

Proiect
PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
LEGE
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Art. I. – Legea nr. 778-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la geodezie,
cartografie şi geoinformatică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,
nr.29-31, art.160), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
La art. 1, Noțiunea ,,certificat de competență” va avea următorul cuprins:
,,certificat cartografie/topo-geodezic” – act permisiv, eliberat de către
organismul de certificare a specialiștilor în domeniul geodeziei, cartografiei,
prospecțiunilor topografice și geoinformaticii, acreditat în modul stabilit de
legislație, ce confirmă competențele profesionale ale angajaților unei întreprinderi,
necesare pentru desfășurarea activității în domeniu.
La art. 3, alin. (1), lit. a) cuvântul ,,interramurală” se substituie cu cuvântul
,,ramurală”
La art. 3, alin. (3), lit. c) se expune în redacție nouă ,, lucrări topografogeodezice, cartografice, fotogrammetrice și măsurători terestre pentru crearea
cadastrului”
La art. 5 se completează cu un aliniat nou ,,(3) Activitatea geodezică și
cartografică se desfășoară de către persoanele fizice și juridice care au angajați
deținători de certificat cartografie/topo-geodezic.
Se completează cu articolele 65 și 66 cu următorul cuprins:
Articolul 65. Temeiurile de suspendare a certificatelor cartografie/topogeodezie
(1) Certificatul cartografie/topo-geodezie se suspendă în temeiurile prevăzute
de art.10 din Legea nr.160 din 22 iulie 2001 privind reglementarea prin autorizare
a activităţii de întreprinzător.
(2) Drept temeiuri suplimentare pentru suspendarea valabilităţii certificatului
de competență servesc actele de control şi procesele-verbale întocmite de către
Agenția pentru Supraveghere Tehnică.
Articolul 66. Temeiurile pentru retragerea certificatului cartografie/topogeodezie
(1) Certificatul cartografie/topo-geodezie se retrage în temeiurile prevăzute de
art.11 din Legea nr.160 din 22 iulie 2001 privind reglementarea prin autorizare a
activităţii de întreprinzător.
(2) Drept temeiuri suplimentare pentru retragerea certificatului servesc:
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a) încălcarea repetată a cerinţelor tehnice prevăzute în actele normative în
domeniul geodeziei, cartografiei, prospecţiunilor tehnice şi geoinformaticii;
b) nerespectarea pentru a doua oară a prescripţiilor privind lichidarea
încălcărilor depistate de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică;
Art. II. – Legea nr.254 din 17 noiembrie 2016 cu privire la infrastructura
națională de date spațiale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 nr.441451, art. 887), se modifică după cum urmează:
La art. 12, alin. (3) se substituie cuvântul ,,Tarifele” cu sintagma
,,Metodologia de formare a tarifelor”.

Preşedintele Parlamentului
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