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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 

 

 

HOTǍRÂRE  
 

 

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 
 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României republicată şi art. IV din Ordonanţa Guvernului 

nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2010 privind 

instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, 

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

 

Articol unic – 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, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1 şi 2 la 

prezenta hotărâre. 

 

 

 

 

 

PRIM – MINISTRU 

Victor-Viorel PONTA 
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Anexa nr. 1 

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2010) 

 

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Infrastructurii naţionale pentru 

informaţii spaţiale în România 

 

 

Art. 1  

(1) Consiliul Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumit în 

continuare Consiliul INIS, este structură cu rol de coordonare, fără personalitate juridică, alcătuit 

din reprezentanţi ai autorităţilor publice prevăzute în anexa nr. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 

4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

(2) Autorităţile publice prevăzute în anexa nr. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare, desemnează ca membru titular în Consiliul INIS un 

reprezentant la nivel de secretar de stat sau asimilat acestuia, sau după caz, la nivel de 

preşedinte/director general sau asimilat acestuia şi câte un membru supleant care în lipsa 

membrului titular, participă cu drepturi depline la întrunirile Consiliului INIS. 

(3) Desemnarea membrilor titulari şi supleanţi în Consiliul INIS se realizează prin act 

administrativ de către conducătorii autorităţilor publice prevăzute în anexa nr. 4 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 4/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

(4) În cazul în care membrul titular/supleant în Consiliul INIS nu poate participa la întrunirile 

acestuia, reprezentarea se face de către o persoană mandatată în acest sens. 

(5) În activitatea sa, Consiliul INIS este asistat de următoarele grupuri de experţi: 

 a) Grupul de experţi “Coordonare”; 

 b) Grupul de experţi – “Metadate şi date spatiale”; 

 c) Grupul de experţi – „Servicii facilitate de reţea”; 

 d) Grupul de experţi – “Punerea în comun a datelor”. 

(6) Grupul de experţi “Coordonare” este format din coordonatorii grupurilor de experţi 

specificate la alin. (5) lit. b) – d). 

(7) Calitatea de membru al grupurilor de experţi specificate la alin. (5) lit. b) – d) se obţine după 

cum urmează: 

a) prin desemnarea prin act administrativ de către conducătorii autorităţilor publice membre ale 

Consiliului INIS sau prin act colectiv în cazul structurilor asociative membre ale Consiliului 

INIS, la propunerea acestora; 

b) prin desemnarea prin act administrativ a experţilor altor autorităţi publice decât cele membre 

ale Consiliului INIS, la propunerea acestora şi cu aprobarea Consiliului INIS: 

(8) Coordonatorii grupurilor de experţi specificate la alin. (5) lit. b) – d) se stabilesc prin decizie 

a Consiliului INIS dintre membrii desemnaţi conform alin. (7) lit. a). 

 

Art. 2 Atribuţiile Consiliului INIS sunt prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 3  

(1) Consiliul INIS se întruneşte de regulă semestrial sau ori de câte ori este necesar. 
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(2) Consiliul INIS se întruneşte în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi. 

(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul INIS, adoptă decizii cu votul majorităţii simple a 

membrilor prezenţi. 

(4) Deciziile Consiliului INIS se aduc la cunoştinţa tuturor autorităţilor publice care au 

responsabilităţi în vederea instituirii Infrastructurii naţionale de informaţii spaţiale în România. 

(5) Deciziile au caracter obligatoriu pentru membrii Consiliului INIS. 

(5) Pentru punerea în aplicare a deciziilor Consiliului INIS, conducătorii autorităţilor publice 

care au responsabilităţi în vederea instituirii Infrastructurii naţionale de informaţii spaţiale în 

România, pot emite acte administrative proprii. 

 

 

Art. 4 În calitate de preşedinte al Consiliului INIS, directorul general al Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a) conduce întrunirile Consiliului INIS; 

b) stabileşte ordinea de zi a întrunirilor Consiliului INIS; 

c) coordonează activitatea de elaborare a planului de activităţi pentru realizarea şi 

actualizarea INIS în scopul aprobării acestuia prin hotărâre a Guvernului; 

d) solicită tuturor autorităţilor publice responsabile pentru instituirea INIS, să transmită 

informări către Consiliul INIS privind stadiul îndeplinirii obligaţiilor care le revin, precum şi 

justificarea neîndeplinirii acestora; 

e) coordonează activitatea de elaborare a raportului privind stadiul îndeplinirii obligaţiilor  

prevăzute în planul de activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS, care se înaintează 

Guvernului; 

f) semnează deciziile Consiliului INIS; 

g) mandatează membrul supleant al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

în Consiliul INIS, să reprezinte şi să coordoneze activitatea Consiliului INIS, în lipsa 

preşedintelui şi a vicepreşedintelui; 

h) decide convocarea grupurilor de experţi ori de câte ori este necesar. 

 

Art. 5 (1) Vicepreşedintele Consiliului INIS este membrul titular în Consiliul INIS desemnat de 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

(2) Vicepreşedintele Consiliului INIS îndeplineşte atribuţiile preşedintelui Consiliului INIS în 

lipsa acestuia. 

 

Art. 6 Secretariatul Consiliului INIS are următoarele atribuţii: 

a) convoacă membrii Consiliului INIS la întrunirile acestuia, la solicitarea preşedintelui 

Consiliului INIS; 

b) convoacă membrii grupurilor de experţi la solicitarea Preşedintelui Consiliului INIS; 

c) elaborează minutele întrunirilor Consiliului INIS, arhivează exemplarele originale şi le 

comunică, în format electronic, membrilor Consiliului INIS; 

d) arhivează exemplarele originale ale rapoartelor elaborate de grupurile de experţi; 

e) arhivează deciziile adoptate de Consiliul INIS; 

f) elaborează şi transmite membrilor Consiliului INIS, în format electronic, materialele care 

sunt necesare dezbaterilor în şedinţa următoare, precum şi deciziile Consiliului INIS; 

g) asigură condiţiile tehnice pentru desfăşurarea şedinţelor Consiliului INIS; 

h) întocmeşte planul de activităţi şi pentru realizarea şi actualizarea INIS 
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i) întocmeşte raportul privind stadiul implementării activităţilor prevăzute în planul de 

activităţi pentru realizarea şi actualizarea INIS; 

j) transmite conducătorilor autorităţilor publice membre ale Consiliului INIS, raportul 

privind stadiul implementării activităţilor prevăzute în planul de activităţi pentru realizarea şi 

actualizarea INIS; 

k) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de preşedintele Consiliului INIS. 

 

Art. 7 Grupul de experţi “Coordonare” are următoarele atribuţii: 

a) analizează activitatea grupurilor de experţi prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. b)-d);  

b) propune spre adoptare Consiliului INIS temele de date spaţiale, altele decât cele 

prevăzute în anexele nr. 1-3 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

c) propune spre adoptare Consiliului INIS informaţiile care pot fi conţinute în metadate, 

altele decât cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr.1205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 

de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE în ceea ce priveşte metadatele, publicat în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene nr. L 326 din 4 decembrie 2008, cu modificările ulterioare; 

d) propune Consiliului INIS adoptarea unor decizii în vederea funcţionării optime a 

Infrastructurii naţionale de informaţii spaţiale în România; 

e) propune Consiliului INIS aprobarea unor măsuri privind operaţionalizarea şi 

administrarea arhitecturii informatice, de comunicaţii a Infrastructurii pentru informaţii spaţiale 

din România. 

 

 

Art. 8 Grupurile de experţi menţionate la art. 1 alin. (5) lit. b)-d) au următoarele atribuţii: 

a) analizează modul de implementare a Infrastructurii naţionale de informaţii spaţiale în 

România, conform activităţilor specifice tematicii fiecărui grup de experţi, având în vedere 

normele tehnice elaborate de Comisia Europeană pentru implementarea Directivei INSPIRE 

transpusă în legislaţia naţională prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

b) realizează rapoartele aferente activităţii desfăşurate şi le transmite grupului de experţi 

“Coordonare”, rapoarte care trebuie să conţină obligatoriu concluziile activităţii fiecărui grup de 

experţi şi propuneri de măsuri concrete pentru instituirea Infrastructurii naţionale de informaţii 

spaţiale în România. 

 

 

Art. 9 

(1) Grupul de experţi “Coordonare” se întruneşte de regulă trimestrial sau ori de câte ori este 

necesar; 

(2) În exercitarea atribuţiilor sale, grupul de experţi “Coordonare” adoptă prin consens, 

propunerile grupurilor de experţi menţionate la art. 1 alin. (5) lit. b)-d. 

 

Art. 10  

(1) Grupurile de experţi menţionate la art. 1 alin. (5) lit. b)-d) se întrunesc la solicitarea 

coordonatorilor de grup; 

(2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, membrii grupurilor de experţi menţionate la art. 1 alin. 

(5) lit. b)-d), adoptă prin consens rapoartele de activitate ale acestora. 
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Art.11 În scopul coordonării activităţilor pentru instituirea Infrastructurii naţionale de informaţii 

spaţiale în România, precum şi a responsabilităţilor ce îi revin în acest sens, Agenţia Naţională 

de Cadastru şi Publicitate Imobiliară menţine în structura sa un compartiment funcţional, la nivel 

de direcţie, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010, 

cu modificările şi completările ulterioare. 
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Anexa nr. 2 

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 493/2010) 

 

 

Structura funcţională 

a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupul de experţi “Punerea în comun a 

datelor” 

Consiliul INIS 

Secretariat 

Grupul experţi “Coordonare” 

Grupul de experţi“ Metadate şi date spaţiale” 

Grupul de experţi“Servicii facilitate de reţea” 


