CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2002
privind protecţia informaţiilor clasificate

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Articol unic. – Legea nr. 182/2002 privind protecţia
informaţiilor clasificate, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2002, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 15, după litera k) se introduc trei noi litere,
literele l) – n), cu următorul cuprins:
„l) produse geospaţiale – produsele analogice sau digitale
obţinute prin prelucrarea informaţiilor geospaţiale, de tipul
reprezentărilor cartografice constând în planuri topografice, cadastrale şi
tematice, hărţi topografice, cadastrale şi tematice şi/sau înregistrări
aerofotogrammetrice, imagini ortorectificate, ortofotoplanuri şi
ortofotohărţi;
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m) înregistrare aerofotogrammetrică – înregistrarea analogică
sau digitală realizată cu senzori aeropurtaţi activi şi/sau pasivi în spectrul
electromagnetic;
n) senzori aeropurtaţi de orice tip – echipamentul analogic sau
digital, instalat pe o platformă aeropurtată ce detectează, indică şi/sau
înregistrează obiecte sau fenomene prin intermediul energiei sau
particulelor emise, reflectate sau modificate de diverse obiecte.”
2. La articolul 17, litera h) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„h) produsele geospaţiale, cu excepţia înregistrărilor
aerofotogrammetrice, pe care sunt reprezentate elemente de conţinut cu
relevanţă în domeniul securităţii naţionale;”
3. La articolul 17, după litera h) se introduce o nouă literă,
litera h1), cu următorul cuprins:
„h1) înregistrările aerofotogrammetrice obţinute cu senzori
aeropurtaţi de orice tip care operează în spectrul electromagnetic, cu
rezoluţia spaţială mai mică de 15 cm şi înregistrările
aerofotogrammetrice obţinute cu senzori aeropurtaţi activi de tip digital
care conţin mai mult de 9 puncte/m2, pe care sunt reprezentate elemente
de conţinut cu relevanţă în domeniul securităţii naţionale;”

3
Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor
în şedinţa din 27 mai 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2)
din Constituţia României, republicată.
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