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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

                 
Bucureşti, 12.05.2010             

Nr.23/114/2010 
       

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2010 
privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România  
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz 
care va fi transmis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 
echilibru ecologic şi Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2010 privind 
instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, transmis cu 
adresa nr.P.L.x205 din 26 aprilie 2010, înregistrată sub nr.23/114 din 27 aprilie 2010. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare, transpunerea în legislaţia 
naţională a dispoziţiilor cuprinse în Directiva 2007/2/CE privind stabilirea unei 
infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) aplicată 
prin regulamentele de punere în aplicare în ce privesc metadatele şi serviciile de reţea 
(definite ca noţiuni în directivă). Astfel, România avea obligaţia ca până la data de 15 
martie a.c. să identifice prin intermediul autorităţilor publice cu responsabilităţi în 
domeniile specificate de anexele 1-3, seturile de date deţinute, iar până la data de 15 
mai a.c., să le raporteze Comisiei Europene. 
  Proiectul de lege a fost aprobat de Senat în şedinţa din 21 aprilie 2010. 
  Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu avizul 
nr.51/21.01.2010,  cu observaţii şi propuneri care au fost preluate de către iniţiator.  
  Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 11.05.2010.  
  În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate, să 
avizeze favorabil proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în 
România, cu un amendament admis prezentat în anexă. 

Prin obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
  Potrivit art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
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ANEXA 
A M E N D A M E N T E      A D M I S E 

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România 
 
 

Nr. 
crt. 

Textul OG nr.4/2010 Textul adoptat de Senat Amendamente admise/autor Motivaţia 

0 1 2 3 4 
1. Art. 22 (1) Autorităţile publice coordonatoare şi 

colaboratoare responsabile pentru seturile de date 
spaţiale prevăzute în anexele nr. 1-3 prevăd în bugetul 
propriu sumele necesare pentru realizarea obiectivelor 
care le revin conform prezentei ordonanţe. 
(2) Pentru anul 2010 finanţarea obiectivelor ce decurg 
din aplicarea prezentei ordonanţe este asigurată de la 
bugetul de stat, prin bugetele aprobate pe anul 2010 
autorităţilor publice coordonatoare responsabile pentru 
seturile de date spaţiale prevăzute în anexele nr. 1-3. 
(3) Pentru asigurarea resurselor financiare necesare 
autorităţilor publice în vederea realizării atribuţiilor 
care le revin conform prezentei ordonanţe, Guvernul 
României poate aproba programe de finanţare. 
Programele sunt finanţate prin bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. 
 

Nemodificat La articolul 22, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alineatul (4), cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(4) Până la data avizării raportului 
prevăzut la art.20 alin.(2), Ministerul 
Administraţiei şi Internelor asigură 
resursele necesare finanţării obiectivelor 
pentru anul 2010.”  
 
Dep.Iulian Iancu - PSD+PC 
 

Prevederea se 
impune pentru 
asigurarea 
finanţării 
obiectivelor ce 
decurg din 
aplicarea 
prezentei 
ordonanţe, pentru 
anul 2010.  

 
PREŞEDINTE, 

Iulian Iancu 
Expert parlamentar, 
Dr. Maria Cristina Bălănescu 
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