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Cu privire la aprobarea proiectului de lege  

pentru modificarea unor acte normative 

---------------------------------------------------------- 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea unor acte normative. 

 

 

 

Prim-ministru      MAIA SANDU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Vadim Brînzan 
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Proiect 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA  

LEGE 

pentru modificarea unor acte normative 

 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

Art. I. – Legea nr. 778/2001 cu privire la geodezie, cartografie şi 

geoinformatică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.29-31, 

art.160), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. În tot textul legii, cuvintele ,,certificat de competență”, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu cuvintele ,,certificat topogeodezic și cartografic”, la 

forma gramaticală corespunzătoare. 

2. Articolul 1 se completează cu noțiunea „certificat topogeodezic și 

cartografic” cu următorul cuprins: 

„certificat topogeodezic și cartografic” – act permisiv, eliberat de către 

organismul de certificare persoane, acreditat în domeniul geodeziei, cartografiei, 

prospecțiunilor topografice și geoinformaticii, ce confirmă competențele 

necesare pentru desfășurarea activității în domeniul geodeziei, cartografiei, 

prospecțiunilor topografice și geoinformaticii”. 

3. Articolul 3: 

la alineatul (1) litera a), cuvîntul ,,interramurală” se substituie cu cuvîntul 

,,ramurală”; 

la alineatul (2) litera n), cuvintele „crearea și actualizarea” se substituie cu 

cuvîntul „dezvoltarea”. 

4. Articolul 5 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

,,(3) Activitatea geodezică și cartografică se desfășoară de către persoanele 

fizice și juridice, respectiv, care dețin sau care au angajați deținători de certificat 

topogeodezic și cartografic”. 

5. La articolul 63, alineatul (4) se abrogă. 

6. Legea se completează cu articolul 69 cu următorul cuprins: 

„Articolul 69. Temeiurile de suspendare/retragere a certificatului 

topogeodezic și cartografic. 

(1) Certificatul topogeodezic și cartografic se suspendă în temeiurile 

prevăzute de art.10 din Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare 

a activităţii de întreprinzător. 

(2) Certificatul topogeodezic și cartografic se retrage în temeiurile 

prevăzute de art.11 din Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare 

a activităţii de întreprinzător. 

7. La articolul 82: 

litera b) va avea următorul cuprins: 

„b) efectuează controlul existenței documentelor normative din domeniul 
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metrologiei legale, al echipamentului tehnic pentru executarea lucrărilor 

topografo-geodezice, cartografice, geoinformatice și fotogrammetrice pe 

teritoriul țării”; 

litera i) se abrogă. 

8. La articolul 9 alineatul (10), cuvintele ,,creare și” se exclud. 

9. Articolul 12 va avea următorul cuprins: 

„Articolul 12. Controlul metrologic legal 

(1) Mijloacele de măsurare utilizate în domeniul geodezic şi cartografic, 

care cad sub incidenţa Legii metrologiei nr. 19/2016, se supun controlului 

metrologic legal. 

(2) Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei 

exercită, în numele statului, supravegherea metrologică în condiţiile Legii 

nr.7/2016 privind supravegherea pieţei, în ceea ce priveşte comercializarea 

produselor nealimentare. 

(3) La efectuarea supravegherii metrologice, Agenţia pentru Protecția 

Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei poate implica Agenția pentru 

Supravegherea Tehnică, conform art. 5 alin. (9) din Legea metrologiei  

nr. 19/2016. 

10.  La articolul 13, alineatul (1) se completează cu următorul text: ,, , cu 

prezentarea obligatorie a datelor cu privire la lucrările executate pe parcursul 

anului de gestiune Agenției pentru Supraveghere Tehnică, în termen de pînă la 

15 ianuarie a următorului an”. 

 

Art. II. – Compartimentul III din anexa nr. 1 la Legea nr. 160/2011 

privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (Monitorul 

Oficial al Republici Moldova, 2011 nr. 170-175, art. 494), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

la poziția 25, cuvintele „Certificat cartografie” se substituie cu cuvintele 

„Certificat topogeodezic și cartografic”; 

poziția 26 se exclude. 

 

Art. III. – La articolul 12 din Legea nr. 254/2016 cu privire la 

infrastructura națională de date spațiale (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2016 nr. 441-451, art. 887), cu modificările ulterioare, alineatul (3) va 

avea următorul cuprins: 

,,(3) Metodologia de formare a tarifelor pentru serviciile de rețea este 

aprobată de Guvern”. 

 

Art. IV. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data 

publicării. 

(2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi: 

1) va aduce actele sale normative în concordanță cu prevederile 

prezentei legi; 

2) va adopta actele normative necesare executării prezentei legi; 

3) va asigura republicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a 
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Legii nr.778/2001 cu privire la geodezie, cartografie și geoinformatică, cu 

modificările operate, inclusiv prin prezenta lege, dîndu-se o numerotare nouă a 

capitolelor, articolelor, alineatelor şi literelor.” 

 

 

Preşedintele Parlamentului 
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