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Către: 

 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 

  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege  pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.75/2021 privind executarea serviciilor 

de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi 

executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor 

agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030, 

transmis cu adresa PLx 391/2021 din 27 septembrie 2021. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare.  

 

Președinte  

 

Adrian – Ionuț CHESNOIU 

Preşedinte 

 

Constantin Șovăială 
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  PL-x 391/2021 

 

RAPORT COMUN   

asupra proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului 

nr.75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a 

ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi 

actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030 

 
În conformitate cu prevederile art. 95  și 117 alin(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice 

și Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizată spre 

dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 

Guvernului nr.75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de 

realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare 

şi actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030, trimis cu adresa nr. PLx 391 din 

27 septembrie 2021 şi înregistrat  la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice cu nr. 4c-5/662/28.09.2021  și respectiv la  Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  cu numărul 4c-15/322 /27.09.2021. 

Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 507/29.06.2021, a avizat favorabil 

acest proiect de lege, cu observații și propuneri.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege,  în ședința 

din data de 20 septembrie 2021. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, a avizat 

favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.4c-7/422  din 26 octombrie 2021.  

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat favorabil proiectul de lege, conform 

avizului  cu nr. 4c-2/889  din 27 octombrie 2021. 

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor, a avizat favorabil 

proiectul de lege, conform avizului cu nr. 4c-19/139/2021. 



 

      Proiectul de lege are ca obiect reglementarea executării serviciilor de 

aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executării 

serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole 

pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030. Astfel se 

preconizează ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului proiect până la data de 

31 decembrie 2030, activitatea de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor 

pe teritoriul României, pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să se execute de 

către Ministerul Apărării Naţionale. 

În conformitate cu prevederile art. 62 şi 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii celor două comisii sesizate în fond au examinat proiectul de lege în 

şedinţe separate. 

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice au examinat proiectul de lege în ședința din 27 octombrie 2021.  

Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii 

specifice au fost prezenți la lucrări conform listei de prezența.  

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au examinat 

proiectul de lege în ședința din 9 noiembrie 2021. La lucrările Comisiei pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională  membrii au fost prezenţi conform listei de prezență  

În conformitate cu prevederile din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat,  la 

dezbaterile din cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au 

participat în calitate de invitați din partea Ministerului Apărării  Naționale, domnul Secretar 

de stat, Marius Bălu  și domnul Tudor Vasilică Marin – specialist avizare terenuri. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două 

comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege  pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.75/2021 privind executarea serviciilor 

de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi 

executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor 

agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030 , ÎN 

FORMA ADOPTATĂ DE SENAT. 

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, republicată, şi 

ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională.  

În raport de obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 

Președinte  

 

Adrian - Ionuț Chesnoiu 

Preşedinte, 

 

Constantin Șovăială 

 

Secretar 

Constantin Bîrcă 

 

 

 
Șef serviciu Anton Păștinaru 

Secretar 

Antonel Tănase 

 

 

                  Consilier Parlamentar, dr. Gabriela Ciurea 

 

 

Consilier Parlamentar, Luminița Oprea  
 


