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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 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, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz care va fi transmis Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisiei pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 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. P.L.x. 355 din 07 octombrie 2013, înregistrat sub nr.4c-3/401 din 08 
octombrie 2013. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.904/22.08.2013, avizează favorabil 
proiectul de ordonanţă cu observaţii şi propuneri, preluate de iniţiator. 
  Senatul, în  şedinţa din 02 octombrie 2013, a adoptat proiectul de lege. 
  Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii 
naţionale pentru informaţii spaţiale în România, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.190/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul 
îmbunătăţirii reglementării prin care se transpune Directiva 2007/2/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei 
infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE). 
  Examinarea proiectului de lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 
15 octombrie 2013. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, 
avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituţia României, 
republicată, Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera 
Deputaţilor. 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
Dumitru Chiriţă 
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