
 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1:  

Titlul proiectului de act normativ 

 

1. Hotărârea Guvernului pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului 

nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliul 

Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România 

 

Secţiunea a-2-a: 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

În prezent cadrul legislativ la nivel naţional este asigurat de Hotărârea 

Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Consiliul Infrastructurii naţionale pentru 

informaţii spaţiale în România, publicată în Monitorul Oficial al 

României Partea I nr. 397 din 15 iunie 2010, cu modificările 

ulterioare. 

Prezentul proiect de act normativ ce modifică anexele nr. 1 şi nr. 2 la 

Hotărârea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliul 

Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, a fost 

iniţiat ca urmare a:  

- Necesităţii actualizării regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului INIS ţinând seama de modificările 

survenite prin adoptarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2013 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru 

informaţii spaţiale în România.  

Prezentul proiect de act normativ se referă la actualizarea 

regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului INIS. 

1
1
. În cazul proiectelor de 

acte normative care 

transpun legislaţie 

comunitară sau creează 

cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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2. Schimbări preconizate  Prezentul proiect de act normativ modifică anexele nr. 1 şi nr. 2 la 

Hotărârii Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliul 

Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, cu 

modificările şi completările ulterioare, în sensul actualizării 

atribuţiilor preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretariatului 

Consiliului INIS precum şi stabilirea atribuţiilor grupurilor de 

experţi.  

 

Secţiunea 3:  

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1
1
. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de 

stat  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea 4: Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Mii lei 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus din care: 

      

a) buget de stat, din acesta       

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat 

      

(i) contribuţii de asigurări       

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus din care: 
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a) buget de stat, din acesta       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

b) bugete locale       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat 

      

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat       

b) bugete locale       

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

7. Alte informaţii - - - - - - 

 

Secţiunea a 5-a:  

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare  

 

1. Măsuri normative 

necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului 

de act normative 

 

acte normative în vigoare 

ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a 

proiectului de act 

normativ; 

 

 

acte normative ce 

urmează a fi elaborate în 

vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

Prezentul proiect de act normativ modifică anexele nr. 1 şi 2 la 

Hotărârea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliul 

Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, 

publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 397 din 

15 iunie 2010, cu modificările ulterioare. 
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2. Conformitatea proiectului 

de act normativ cu 

legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce 

transpun prevederi 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative 

necesare aplicării directe 

a actelor normative 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de 

Justiţie a Uniunii 

Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale 

din care decurg 

angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

6. Alte informaţii  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea 6:  

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind 

procesul de consultare cu 

organizaţii 

neguvernamentale, 

institute de cercetare şi 

alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a 

avut loc consultarea, 

precum şi a modului în 

care activitatea acestor 

organizaţii este legată de 

obiectul proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei 

publice locale, în situaţia 

în care proiectul de act 

normativ are ca obiect 

activităţi ale acestor 

autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 

521/2005 privind 

procedura de consultare a 

structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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publice locale la 

elaborarea proiectelor de 

acte normative 

4. Consultările în cadrul 

consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu 

prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea 

consiliilor 

interministeriale 

permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.  Informaţii privind 

avizarea de către  

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării  

c) Consiliul Economic şi 

Social  

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de către 

Consiliul Legislativ 

 

6 Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea a 7-a:  

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi  

implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile 

cu privire la necesitatea 

elaborării proiectului de act 

normativ 

În procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ, 

au fost respectate regulile aplicabile pentru asigurarea 

transparenţei decizionale, prevăzute de Legea nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică. 

Proiectul de act normative şi nota de fundamentare au fost 

afişate pe pagina de internet a Ministerului Mediului şi 

Schimbărilor Climatice: www.mmediu.ro şi a Agenţiei 

Naţionale pentru Cadastru şi Publicitiate Imobiliară: 

www.ancpi.ro 

2. Informarea societăţii civile 

cu privire la eventualul 

impact asupra mediului în 

urma implementării 

proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra 

sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii 

biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3.  Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

http://www.mmediu.ro/
http://www.ancpi.ro/
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Secţiunea a 8-a:  

Măsuri de implementare 

1. Măsuri de 

implementare a 

proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.  Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



Pentru considerentele de mai sus, s-a elaborat prezentul proiectul de hotărâre a Guvernului 

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliul Infrastructurii naţionale pentru 

informaţii spaţiale în România, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate şi 

de Consiliul Legislativ, şi pe care îl supunem spre adoptare. 

 

 

 

MINISTRUL MEDIULUI ŞI 

SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

 

Rovana PLUMB 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU 

ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ 

 

Marius Arthur URSU 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

 

 

 

 

 

VICEPRIM-MINISTRU 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

 

Daniel CHIŢOIU  

 

 

 

 

 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET 

 

Liviu VOINEA 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

 

 

Robert-Marius CAZANCIUC 

 

 

http://www.gov.ro/liviu-voinea__l1a119003.html

