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 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2010 privind instituirea 
Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, trimis Comisiei 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, pentru dezbatere şi avizare în 
fond, cu adresa nr. PL.x 355 din 7 octombrie 2013. 
 
 
              PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE, 

 
  

   DANIEL VASILE OAJDEA 
 

   MARIN ALMĂJANU 
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RAPORT COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului 

nr.32/2013 pentru modificarea şi completarea 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 tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2013 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2010 privind 
instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în 
România, transmis cu adresa nr. PL.x 355/07.10.2013 și înregistrat la 
Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor cu nr.4c-
16/70/08.10.2013, iar la Comisia pentru administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic cu nr. 4c-6/388 din 8.10.2013. 
 



 

 3 

La întocmirea prezentului raport comun Comisiile au avut în vedere: 
 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.904/22.08.2013); 
• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 

(nr.4c-2/472/30.10.2013); 
• avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii 

(nr.4c/3/401/15.10.2013); 
• avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice (nr.4c-
4/443/28.10.2013); 

• avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică 
și siguranță națională (nr.4c-12/324/15.10.2013); 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități (nr.355/22.10.2013). 
 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 02.10.2013. 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu 

dispoziţiile art.75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 

Prin adresa nr.30/05/2013 ENVA.I/GP/ip/EU-PILOT transmisă de 
Comisia Europeană, Direcția Generală de Mediu, se adresează o invitație 
Guvernului României în vederea transmiterii în termen de 10 săptămâni a 
unor observații pe marginea aspectelor care necesită clarificări suplimentare 
cu privire la existența unor deficiențe în legislația de transpunere a Directivei 
INSPIRE, precum și angajarea unei modificări legislative naționale, indicarea 
calendarului de măsuri preconizate și modul în care Comisia Europeană va fi 
informată în acest sens, în cazul în care autoritățile române sunt de acord cu 
existența acestor deficiențe. 

Ordonanța Guvernului nr. 32/2013 are ca obiect de reglementare 
modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2010 privind 
instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.190/2012, cu modificările și 
completările ulterioare, în scopul îmbunătățirii reglementării prin care se 
transpune Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului de 
instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea 
Europeană (INSPIRE). 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, comisiile sesizate au examinat proiectul de lege în 
şedinţe separate. Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a 
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examinat proiectul de lege şi documentele conexe în şedinţele din 22, 23 și 24 
octombrie 2013, iar Comisia pentru administrație publică, amenajarea 
teritoriului și echilibru ecologic în ședința din 12 noiembrie 2013. 

Din numărul total de 19 membrii ai Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor au participat la dezbateri 16 deputaţi, iar din 
numărul total de 36 de membrii ai Comisiei pentru administrație 
publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic au fost prezenți 
33 de deputați. 

La lucrările Comisiilor a participat în calitate de invitat, în conformitate 
cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
din partea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
domnul director Ene Constantin. 
 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două Comisii 
au hotărât cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți, să propună 
plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2013 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2010 privind instituirea 
Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 

Președinte, 
Daniel Vasile Oajdea 

Președinte, 
Marin Almăjanu 

 
 
 

Secretar, 
Sorin Avram Iacoban 

 
 
 

Secretar, 
Ion Marcel Ciolacu 

 
 
 
 
              
              Consilier parlamentar,                                                                           Consilier, 
                    Mihaela Astafei                                                                             Alina Tănase  
 


