GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind modificarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor
clasificate în România, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 585/2002

În temeiul art.108 din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
Articol unic. – Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate din România,
aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 585/2002, publicata în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 485 din 5 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se
modifica dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (2) al articolului 186 va avea urmatorul cuprins:
„(2) Termenul de raspuns este de 60 de zile lucratoare de la data primirii cererii.
Pentru zborurile aerofotogrammetrice efectua te la scari de zbor mai mari de 1:20.000 în
scopul realizarii pe planuri topografice si cadastrale, termenul este de 30 de zile
lucratoare.”
2. Articolul 190 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 190. – (1) Activitatea de aerofotografiere cu camere fotogrammetrice
digitale sau analogice a teritoriului României, la o scara de zbor mai mare de 1:20.000, se
efectueaza pe baza autorizatiei speciale eliberate de ORNISS si în prezenta
reprezentantului Ministerului Apararii Nationale.
(2) În vederea eliberarii autor izatiei mentionate la alin. (1), cererea adresata
ORNISS trebuie sa contina, pe lânga datele prevazute la art. 186 alin. (1), si scara de zbor
la care vor fi efectuate activitatile de aerofotografiere.
(3) Activitatile de developare a materialului fotografic si scanarea negativelor,
dupa caz, se pot realiza, în prezenta reprezentantului Ministerului Apararii Nationale, de
catre persoane juridice care îndeplinesc conditiile legale privind protectia informatiilor
clasificate.
(4) Materialele obtinute din activitatile de aerofotografiere prevazute la alin. (1) se
predau persoanelor juridice autorizate, pe baza de documente justificative, în prezenta
reprezentantului Ministerului Apararii Nationale.
(5) ORNISS tine evidenta autorizatiilor speciale si dispune retragerea acestora, la
propunerea motivata a organelor de control abilitate.
(6) Developarea materialului fotografic si scanarea negativelor de catre
persoanele juridice autorizate se realizeaza exclusiv pe teritoriul national.
(7) Materialele rezultate în urma procesului de developare si scanare, precum si
cele rezultate în urma activitatilor de aerofotografiere cu camere fotogrammetrice digitale
sunt declasificate, cu avizul Autoritatilor Desemnate de Securitate (ADS), de catre
Ministerul Apararii Nationale, în termen de 30 de zile lucratoare de la primirea acestora.
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(8) În termenul prevazut la alin. (7) produsele finale rezultate în urma
declasificarii se vor preda la ORNISS, prin grija reprezentantului Ministerului Apararii
Nationale , pentru a fi puse la dispozitie beneficiarului.
(9) Se excepteaza de la obligatia îndeplinirii procedurii prevazute la alin. (1) – (8)
activitatile de aerofotografiere efectuate pe teritoriul României la o scara de zbor mai
mica sau egala cu 1:20.000.”
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Contrasemneaza :
p. Ministrul administratiei si internelor,
Anghel Andreescu
secretar de stat
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Gheorghe Flutur
Ministrul apararii nationale,
Teodor Atanasiu
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