
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTA łILOR 
 

L E G E 
 

pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului  
nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi 
de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriului R omâniei pentru 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
 
 

Camera DeputaŃilor  adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
Art. I. – Se aprobă OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 21 

din 24 martie 2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie 
şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriului României pentru 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.199 din 30 martie 2010, cu următoarele 
modificări: 

 
 
1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
„Art. 3. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (7) din 

Legea nr. 500/2002 privind finanŃele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru derularea activităŃilor prevăzute la art. 1 
alin. (2), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structura 
stabilită potrivit art. 1 alin. (4), efectuează plata în avans în sumă de  
6.300.000 lei de la Capitolul 20.01.30 către Ministerul Apărării 
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NaŃionale, pentru structura desemnată potrivit art.1 alin. (3), în termen 
de maximum 30 de zile de la data semnării contractului de prestări de 
servicii pentru anul 2010. 

(2) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) din Legea  
nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sumele 
reprezentând avansul prevăzut la alin. (1) se justifică prin documentele 
emise de Ministerul Apărării NaŃionale aferente serviciilor prestate de 
structura desemnată potrivit art. 1 alin. (3) şi recepŃionate de Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structura desemnată potrivit art. 1 
alin. (4) până la 31 decembrie 2012.” 

 
 
2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 5. – (1) Toate drepturile de autor asupra înregistrărilor 

rezultate în urma serviciului de aerofotogrammetrie şi ortofotoplanurilor 
revin exclusiv Ministerului Apărării NaŃionale, Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale şi instituŃiilor din subordine stabilite potrivit 
prevederilor art. 1 alin. (4). 

(2) Ortofotoplanurile rezultate în urma aplicării prevederilor 
prezentei ordonanŃe de urgenŃă se pot pune la dispoziŃia AgenŃiei 
NaŃionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi autorităŃilor publice 
centrale şi locale, gratuit, la cerere, potrivit protocoalelor încheiate între 
acestea şi Ministerul Apărării NaŃionale.” 

 
 
Art. II.  – Pentru anul 2010 se instituie un  nou termen de 

încheiere a contractului de prestări servicii prevăzut la art. 2 alin. (3) din 
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea 
serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe 
teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
de 180 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera DeputaŃilor  
în şedinŃa din 23 iunie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) 
din ConstituŃia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAłILOR 
 
 

Roberta  Alma  Anastase 
 


