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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr.4c-19/139/2021 

PLx nr.391/2021 
AVIZ 

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.94 și 117 alin.(3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației 
şi comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, 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 (PLx nr.391/2021). 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță de urgență, cu 
observații și propuneri, conform avizului nr.507/29.06.2021. 
 Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din 20.09.2021. 

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. 
 Prin conținutul său normativ, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut proiectul de 
lege în ședința din 6 octombrie 2021 și au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea 
favorabilă a acestuia.                                                      
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